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 Innledning  
Jordvern er sentralt i norsk forvaltning og politikk, og handler om å sikre dagens befolkning og våre 

etterkommere muligheten til å dyrke mat på egen jord. Norge er ikke selvforsynt med mat og er avhengige 

av import. En forutsetning for et aktivt og framtidsrettet jordbruk er at vi tar vare på matjorda. FNs 

bærekraftmål nr. 2 omhandler matsikkerhet, og regjeringen anbefaler at dette følges opp av kommunene i 

arealplanleggingen. 

Langs kysten av Rogaland har det vært jordbruksdrift lenge. Klimaet er mildt, jordsmonnet rikt, og området 

er blant de som er best egnet for matproduksjon i Norge. Stavanger er i dag en av Norges største 

landbrukskommuner og en stor del av matproduksjonen i Norge foregår i Rogaland. Kommunen har derfor 

et ansvar for å ta vare på og forvalte arealene som inngår i matproduksjon og landbruksdrift i tråd med 

nasjonale og regionale føringer. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy for å sikre jordvernet. Kommunene er den 

viktigste planmyndigheten og skal være en pådriver for samfunnsutviklingen.  

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunens egne målsettinger er jordvern blitt et sentralt tema i 

denne kommuneplanrulleringen. En arbeidsgruppe med landbrukssjef og representanter fra Byutvikling, 

By- og samfunnsplanlegging har arbeidet med å konkretisere et jordvernmål, vurdere virkemidler og andre 

relevante tema. Vurdering av tilbakeføring av dyrka mark avsatt til byggeområder i kommuneplanens 

arealdel (KPA) til landbruk, natur- og friluftsområder (LNF-områder) og ny/endret langsiktig grense 

landbruk, har vært et viktig tema.  

Denne rapporten presenterer arbeidet som er gjort for å styrke jordvernet i Stavanger gjennom 

kommuneplanens arealdel. De første kapitlene handler om bakgrunn, politiske vedtak, jordverdikart, 

jordbruk i Stavanger og hvordan jordbruksarealene sikres i kommuneplanen. Deretter omtales jordvernmål 

for Stavanger. Forslag til tilbakeføring fra byggeområder til LNF-formål og ny/endret langsiktig grense 

landbruk presenteres i eget kapittel. De siste kapitlene omtaler LNF-områdene i ny kommuneplan, 

hensynssoner i LNF-områder og en konklusjon.  
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 Bakgrunn 
Landbruksarealene sikrer matproduksjon for dagens og framtidens generasjoner. LNF-områdene er 

næringsareal som gir grunnlag for verdiskapning og sysselsetting på gardsbruk og i foredlings- og 

salgsapparatet. Jordvern handler også om ta vare på historien og det kulturlandskapet som er etablert her 

gjennom flere tusen år.  

I Norge er bare 3 % av landarealet dyrka mark. Det er derfor viktig at den ikke-fornybare ressursen som 

matjord er tas vare på. Ofte ligger de beste jordbruksarealene der utbyggingspresset er størst, og mye 

dyrka mark av god kvalitet er bygget ned i Norge. I perioden fra 1994 til 2003 ble om lag 11.400 daa dyrka 

mark omdisponert årlig. 

Som konsekvens av veksten Rogaland har hatt de siste 50 årene har mye jordbruksland gått tapt til 

utbygging og boligbygging. Boligbyggingen har i stor grad vært tett og lav trehusbebyggelse på 

jordbruksland. I perioder med stor vekst har det vært lite oppmerksomhet rundt jordvern og tilbakeføring 

av områder til LNF-formål.  

Veksten er nå lavere, og forventes å bli lavere også i årene fremover. Samtidig har regionen samlet sett 

store arealreserver til bolig og annen utbygging.  Med dette som utgangspunkt er spørsmålet om 

tilbakeføring av arealer til LNF-formål satt på dagsorden både i det regionale plansamarbeidet og i 

Stavanger kommune.   

I brev fra Landbruks- og matdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet av. 8.1.2021, 

vises det til at jordvern er en viktig del av arbeidet med å nå FN’s bærekraftmål nr. 2 om matsikkerhet. 

Ny landbruksminister sendte brev til kommunene 22.03.2022, der det understrekes at jordvern er et 

overordnet hensyn i arealplanleggingen, bl.a. for å styrke beredskap og matsikkerhet. 

Stortinget vedtok nasjonal jordvernstrategi  og et nasjonalt 

jordvernmål i 2015, om at maksimalt 4.000 daa dyrka jord skal 

omdisponeres pr. år. Det forventes at jordvernmålet følges opp i 

arealplanleggingen, bl.a. ved kompakt byutvikling og fastsetting av 

langsiktige utbyggingsgrenser. Dette har bidratt til at 

omdisponering i reguleringsplaner og faktisk nedbygging har gått 

gradvis ned de siste årene, og nasjonalt jordvernmål ble nådd i 

2020. Stortinget vedtok et nytt nasjonalt jordvernmål i 2021, der 

jordvernmålet er strammet inn til maksimalt 3.000 daa 

omdisponering pr. år, som skal nås innen 2025. Her introduseres et 

nytt og utvidet jordvernbegrep der jordvern betyr vern av dyrka og 

dyrkbar mark, og av jordsmonnet som substans. Dette omtales i 

kapittel 9. 

I Rogaland er jordvern fulgt opp i Jordvernstrategi for matfylket 

Rogaland (2019) og Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke (2020). 

Jordvernmålet i regionalplanen er i ferd med å konkretiseres 

gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdeler i de ulike kommunene. Regionen har fått KMD-midler 

til kompetanseheving, og det foregår erfaringsdeling i en felles arbeidsgruppe som er satt ned i forbindelse 

med Regionalplanens fase 3 – Oppfølging av regionalplanen. Veilederen Arealplanlegging på jærsk (2021), 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jordvern-avgjorende-for-a-na-barekraftsmalene/id2827870/
https://www.regjeringen.no/contentassets/00a8ae8cd2fb4990a2cbe19ae5f316ef/ta-vare-pa-matjorda.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppdatert-nasjonal-jordvernstrategi/id2614052/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=85031
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/bilder-fmro/landbruk/jordvern/regional-jordvernstrategi-290519-003-002.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/bilder-fmro/landbruk/jordvern/regional-jordvernstrategi-290519-003-002.pdf
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/areal/regionalplan-for-jaren-og-sore-ryfylke/
https://www.rogfk.no/_f/p1/ief26158e-dd93-4f7a-b35e-2e1c2e0f1997/veileder_arealstrategi-og-jordvernmal_regaland-fylkeskommune_november-2021.pdf
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omhandler bl.a. fastsetting av jordvernmål i kommunene, og det anbefales en tilnærming basert på behov 

heller enn forholdsvis andel av det nasjonale eller regionale jordvernmålet.    

Stavanger kommunestyre vedtok i 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023, at tilbakeføring til LNF-

områder skal vurderes i hele kommunen ved rullering av kommuneplanen. Dette ble fulgt opp i 

planprogrammet til kommuneplanen og i sak 54/21, Arbeid med jordvern og jordvernmål i 

kommuneplanens arealdel 2023-2040, 08.06.2021, der et foreløpig jordvernmål ble vedtatt av 

kommunalutvalget: 

Kommunalutvalgets flertallsvedtak:   
1. Følgende foreløpige jordvernmål legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens 

arealdel 2023-2040 for Stavanger kommune:  
  

o Det skal ikke omdisponeres mer enn 24 daa jordbruksareal i reguleringsplan pr. år, 
dvs. areal som er frigitt i kommuneplan, men ikke tidligere regulert.   
o Det skal ikke bygges ned mer enn 66 daa jordbruksareal pr. år   
o Omdisponering av jordbruksarealer til utbyggingsformål i kommuneplanens 
arealdel skal reduseres.  
 
Jordvernmålet skal behandles av kommunestyret ved hørings- og sluttvedtak av 

planen.   
  

2. Tilbakeføring av områder til LNF-formål skal vurderes i arbeidet med ny arealdel. Uregulerte 
områder avsatt til utbygging på dyrka mark med stor jordverdi prioriteres.   

 

3. Justering av langsiktig grense for utbygging i kommunedelene Madla, Hinna og Rennesøy skal 
vurderes for å hindre nedbygging av dyrka mark.   
 

4. Hensynsone kjerneområde landbruk vist i kommuneplan for Finnøy 2019-2029 på øyene Finnøy og 
Talgje revurderes, og erstattes eventuelt med temakart jordverdi med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer.   
 

5. Stavanger kommune justerer sitt jordvernmål ved endringer i nasjonale og regionale jordvernmål  
 

6. Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke legger opp til tett utbygging langs bussveien. 500 m på 
begge sider forventes utbygd. Fram mot endelig vedtak om jordvernmålet i kommuneplanen, bes 
kommunedirektøren om å belyse hvilke konsekvenser dette kravet vil ha for nedbygging av matjord 
langs bussveitraseen fra Madla mot Sola (korridor 2), konsekvenser for jordbruket i dette området 
og konsekvenser for klimaregnskapet til Stavanger kommune.  

 

Samme sak ble behandlet av utvalg for by- og samfunnsutvikling i sak 90/21, 20.05.2021. 

Foreløpig jordvernmål for Stavanger kommune er basert på nasjonalt jordvernmål fra 2015 og på en 

forholdsvis andel av de nasjonale og regionale jordvernmålet, se kap. 8. 

Vedtaket er fulgt opp i 1. gangs behandling av kommuneplanens arealdel og i sak om Tilbakeføring av 

arealer til LNF-formål og endring i langsiktig grense landbruk. Kommuneplanens arealdel 2023-2040, 

behandlet i utvalg for by- og samfunnsutvikling 24.02.2022, sak 34/22 og av kommunalutvalget 22.03.2022, 

i sak 25/22. Utvalgene tok saken til orientering. 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1728514?agendaItemId=230583
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2045790?agendaItemId=234790
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024695?agendaItemId=235089
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Kommunalutvalgets flertallsvedtak:   

• Saken tas til orientering og utvalget gir sin tilslutning til at vedlagte notat «Vurdering av arealer for 

tilbakeføring til LNF-formål og endringer i langsiktig grense landbruk, kommuneplanens arealdel 

Stavanger 2023-2040», legges til grunn i vurderingen av hvilke områder som bør tilbakeføres til LNF 

i kommuneplanens arealdel 2023-2040. 

• Forslag til konkrete arealer som bør tilbakeføres til LNF-formål legges fram ved 1. gangs behandling 

av kommuneplanens arealdel. 
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 Jordverdikart 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt jordverdi på dyrka mark i store deler av gamle Finnøy og 

Stavanger. Rennesøy vil trolig bli kartlagt i 2023. Kartene Jordkvalitet ligger på nettstedet KILDEN. Her 

benyttes en klassifiseringsmetode basert på digitale markslagskart (AR5/DMK).  

Jordverdikartet viser kvaliteten på jorda og hvilke begrensninger egenskapene til jorda setter for ulike 

vekster og agronomisk praksis. Jordkvaliteten er delt inn i tre klasser: 

 

Jordverdikartene tar ikke hensyn til klimaforhold. Stavanger sitt milde og fuktige klima gir gunstige forhold 

for ulike jordbruksvekster. Kulturbeite viser f.eks. liten verdi i jordverdikartet, men gunstig klima som gir 

optimale forhold for grasproduksjon, gjør likevel at beitene gir gode avlinger og er en sentral ressurs for 

produksjonen av storfe, ku og sau.  

Jordverdikart i deler av Stavanger kommune: 

  

I Kilden er også kartlaget AR5, som står for arealressurskart tilpasset målestokk 1:5000. Kartet viser 

landareal etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. 

AR5 i Vikevåg, Rennesøy: 

https://kilden.nibio.no/?X=6572838.45&Y=-35884.41&zoom=11.17258243041171&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&layers=jordkvalitet&catalogNodes=325
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/verdiklasser-for-jordbruksareal-og-dyrkbar-jord/verdiklasser-basert-pa-ar5-og-dmk
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5
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Jordverdikart og AR5 er brukt som kunnskapsgrunnlag for landbruksarealene sin kvalitet for landbruket og 

andre naturverdier. 
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 Jordbruk i Stavanger 
Det er mange fine og sammenhengende 
jordbruksareal med god og fruktbar jord i 
Stavanger. Mildt og fuktig klima gir svært 
gunstige forhold for gras- og planteproduksjon. 
Landbruket er i hovedsak tuftet på 
grovfòrproduksjon, med gras til høsting og beite 
for kyr, storfe og sau.   
 
Det er nærmere 400 jordbruksforetak i 
kommunen. Det er til sammen 11.000 melkeku, 
ammeku og storfe og 20.000 sau (2022). I tillegg 
til grovfòrdyra er det stor produksjon av kylling, egg og svin. Jordbruksarealene har stor verdi som 
spredeareal for husdyrgjødsel, også for disse produksjonene.  
 
Verdiskapingen av jordbruket i bruttoprodukt (salgsinntekter inkludert tilskudd, og fratrukket kostnader) 
var på 330 mill. kr. i 2017. Her er veksthusnæringen og melkeproduksjon klart størst med ca. 100 mill. kr. 
hver. Deretter følger egg- og fjørfeproduksjonen som utgjør 50 mill. kr, mens ammeku, svin og 
planteproduksjon på friland utgjør henholdsvis 21, 20, og 7 mill. kr. 
 
Jordbruksarealer/dyrka mark defineres som: 

• Fulldyrka mark. Dyrket til vanlig pløyehøyde og kan brukes til åkervekster eller eng. Kan fornyes ved 

pløying. Kan høstes maskinelt. 

• Overflatedyrka mark. For det meste ryddet og jevn overflate. Kan høstes maskinelt. 

• Innmarksbeite. Kan benyttes som beite. Kan ikke høstes maskinelt. 

 

I Stavanger utgjør dyrka mark om lag 94.000 daa, fordelt på 38.143 daa fulldyrka, 8.005 daa overflatedyrka 

og 47.769 daa innmarksbeite (2021). I tillegg til dyrka mark, brukes begrepet dyrkbar jord. Dette er arealer 

som kan benyttes som dyrka mark med hensyn til kvaliteten på jorda, men som disponeres til andre formål 

som skog, lyngmark, etc. 

Landbruket har gjennom mange år gjennomgått store endringer i driftsmetoder og effektiviseringer. Økt 
krav til effektivitet krever større buskap, og med det også mer jordareal for å sikre driftsgrunnlaget. Bonden 
må ha et langsiktig perspektiv for de investeringer og det arbeid som legges ned i gårdsbruket. Det krever 
forutsigbarhet for at jordverdiene ikke blir omdisponert til andre formål. Når det gjelder leiejord i 
Stavanger, så utgjør det ca. 50 prosent av all jordbruksjord. Det gir bonden som driver jorda mindre 
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forutsigbarhet for driftsgrunnlaget enn eid areal, samt at det blir dårligere skjøttet ved f.eks. 
dreneringstiltak. For å sikre driftsgrunnlaget er det en økende etterspørsel etter jordbruksareal, og å få lagt 
dette til eget gårdsbruk.  
 
Husdyrproduksjonen med beitedyr er viktig for å holde kulturlandskapet i hevd på de grønne øyene og 

hindre at innmarksbeitene gror til med busker og kratt. Det betyr i tillegg at vinterfòret må sikres gjennom 

bruk av de maskinelt høstbare jordene som er de fulldyrka og overflatedyrka arealene.  

 Finnøy 

I Finnøy har landbruket en nøkkelrolle for lokalt næringsliv og entreprenørskap. Øyene i Finnøy har mere 

fragmenterte landbruksarealer enn i resten av kommunen. Jordverdikartet viser at mye av den dyrka jorda 

er svært god og selvdrenerende, men også jord av middels verdi. Arealene med middels verdi har likevel 

stor verdi på grunn av gunstig klima for grasproduksjon. Tilsvarende gjelder for deler av Rennesøy. Dette 

kommer ikke fram i jordverdikartet. 

Spesielt for Finnøy er at mye av overflatedyrka areal ikke bare har grunn jord, men også partier med dypere 

jord. Ved god agronomi får en store grasavlinger både på fulldyrka, overflatedyrka, og innmarksbeite, og 

Finnøy har blant de høyeste avlingene i Norge. 

Finnøy er en solid melkeleverandør hvor melkeleveransene har holdt seg stabilt på over 10 millioner liter 

totalt i året. De siste årene er det mange melkebønder som gjennom investering i løsdriftsfjøs har rigget seg 

for en fremtid som melkebonde. Arealressursene er en knapphet når det åpnes for mer produksjon av 

melk.  Forventet skjerpet miljøregelverk vil i tillegg forsterke mangelen på spredeareal for husdyrgjødsla. 
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 Sikring av jordbruksarealer i kommuneplanen 
I kommuneplanen sikres landbruksarealene først og fremst i arealformålet landbruks-, natur- og 

friluftsområde (samt reindrift, LNF(R)-område) i §11-7 i plan og bygningsloven (PBL). I tillegg er det mulig å 

bruke hensynssone landbruk der det er særlig viktige landbruksområder.  

 

Langsiktig grense for landbruk er også en måte å gi landbruket forutsigbarhet og sikre at ikke feil 

landbruksareal blir omdisponert til framtidige byggeområder. Langsiktig grense er en linje som trekkes 

rundt utbyggingsområder for å angi en utviklingsretning. I tillegg til å sikre langsiktig vern av LNF-områder, 

skal grensen gi eier av landbruksarealene forutsigbarhet med hensyn til drift av landbrukseiendommen sin. 

Ifølge Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, skal det i kommuneplanens arealdel settes en langsiktig 

grense for landbruk/utvikling rundt alle tettsteder med over 2.000 innbyggere. 

 Gjeldende kommuneplaner 

Alle de fire kommunene som nå inngår i Stavanger, vedtok nye kommuneplaner i 2019.  

 

 
  

 

 

Ombo var delt mellom Hjelmeland og Finnøy, men inngår nå i Stavanger. 

 

Arealformål 

Alle plankartene viser formålet «LNF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag» for alt areal på land der det ikke er planer om 

utbygging eller at arealet er avsatt til grønnstruktur. Kun kommuneplan for Hjelmeland (østre del av 

Ombo), har brukt formålet LNF-areal for spredt bebyggelse. Bestemmelser og retningslinjer er knyttet til 

områdene. 

Stavanger har avsatt store arealer som tidligere har vært del av gårdsbruk til formålet grønnstruktur. 

Kommunen eier nå flere av disse områdene, for eksempel på Lundsneset og Atlanteren på Hundvåg og ved 

Store og Litle Stokkavatn og Byhaugen. Dette er arealer som fremdeles brukes til landbruksformål ved at 

kommunen har avtaler med bønder om drift av arealene. Finnøy og Rennesøy har i mindre grad brukt 

formålet grønnstruktur. I disse kommunedelene er friluftsinteressene i stor grad sikret med avtaler med 

grunneiere. 

Langsiktig grense for landbruk 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-transport/regionalplan-for-jaren-og-sore-ryfylke/
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Stavangers kommuneplan viser langsiktig grense i Madla bydel, både mot Hålandsvatnet og mot Hafrsfjord, 

på Jåttå og på Tasta. Rennesøy sin kommuneplan viser langsiktig grense rundt Vikevåg, Østhusvik og på 

Askje. Langsiktig grense er delvis lagt i formålsgrensen for LNF-område og delvis et stykke inn på LNF-areal.  

 

Hensynssone for landbruk/kjerneområde landbruk 

I kommuneplanen for Finnøy er det vist hensynssone for landbruk på Finnøy og Talgje for å synliggjøre 

særlig viktige landbruksområder. Dette er brukt på områder definert som kjerneområde landbruk. 
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 Jordbruksarealer i arealplaner i Stavanger 
Dyrka mark er i all hovedsak disponert som LNF-områder i arealdelen til gjeldende kommuneplaner. Denne 

andelen utgjør om lag 87. 000 daa. Arealer omdisponert til annet formål enn LNF omfatter om lag 7.000 

daa, i hovedsak «bebyggelse og anlegg» og «grønnstruktur». Grønnstruktur utgjør 3.150 daa og deler av 

arealene driftes som dyrka mark (f.eks. beite). Grønnstruktur som omdisponeres i reguleringsplan vil 

imidlertid fortsatt bli omfattet av begrepet omdisponering som benyttes i bl.a. KOSTRA-rapportering og 

knyttes til det nasjonale jordvernmålet.  

Med tanke på et jordvernmål, er det naturlig å se nærmere på områder som inngår i arealformålene 

«bebyggelse og anlegg» og «samferdsel og teknisk infrastruktur». Dette utgjør om lag 3.300 daa (3167 + 

179). 

 

1 Dyrka mark etter arealformål i kommuneplanen, 2021.  Kilde: Stavanger kommune/ AR5 (NIBIO) 

Reguleringsstatus for de ulike arealene i kommuneplanen angir hvor langt i planprosessen de ulike arealene 

er kommet mot realisering. Stavanger kommune har gjennom områdereguleringer disponert relativt store 

deler av dagens jordbruksarealer til utbyggingsformål.  Dette utgjør om lag 2.000 daa av den dyrka marka. 

Ferdig regulerte områder har kommet relativt langt i prosessen og omfatter i all hovedsak 

Ullandhaugområdet, Madla Revheim, Jåttå Nord og Atlanteren. Ytterligere 290 daa er under regulering. 

Dette gjelder i hovedsak arealer ved Dusavik, Sunde og deler av Madla Revheim.  

Om lag 1100 daa dyrka mark disponert til utbyggingsformål i kommuneplanen er uregulert. Dette er 

områder der reguleringsprosesser ennå ikke er satt i gang, og arealbruken i mindre grad er bundet opp. I 

arbeidet med tilbakeføring av områder til LNF, er det disse arealene vi har prioritert å se nærmere på, se 

figur 2. 
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2 Viser planstatus for dyrka mark etter utbyggingsformål i kommuneplanen, 2021. Kilde: Stavanger kommune/ AR5 (NIBIO) 

Figur 3 viser jordverdi og reguleringsstatus på arealer avsatt til bebyggelse og anlegg samferdsel og teknisk 

infrastruktur i kommuneplanens arealdel. De største jordverdiene ligger i arealer som er regulert, altså 

omdisponert i reguleringsplan, men det er også store områder som ennå ikke er regulert.  

 

3 Viser verdiklasser for dyrka mark omdisponert til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel og planstatus. Kilde: Stavanger 

kommune/ AR5 (NIBIO) 

Det er kommunedelene Finnøy, Rennesøy og Madla som har størst areal uregulert dyrka mark avsatt til 

bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur i kommuneplanens arealdel. Det er også i disse 

kommunedelene en har prioritert å utrede mulighetene for tilbakeføring av arealer, se figur 4. 
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4 Viser dyrka mark omdisponert til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsstatus. Kilde: Stavanger kommune/ 

AR5 (NIBIO) 

 

 Nøkkeltall 

Oppsummert viser tallene om dyrka mark i kommuneplanene dette: 

• 93 %, 87. 000 daa, er LNF-område i kommuneplanens arealdel 

• 3,4 %, 3.300 daa, er avsatt til bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur i 

kommuneplanens areadel, og er dermed lagt ut til utbyggingsformål.  

• Av arealer til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel er 1/3 (ca. 1.100 daa) uregulert, og 

2/3 regulert (ca. 2.000 daa), eller under regulering (ca. 300 daa). 

• Vurdering av tilbakeføring av dyrka mark fra byggeområder til LNF-områder er knyttet til de 

uregulerte områdene, ca. 1.100 daa. 
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 Nasjonalt jordvernmål  
Stortinget vedtok nasjonal jordvernstrategi  og et nasjonalt jordvernmål i 2015, om at maksimalt 4000 daa 

dyrka jord skal omdisponeres pr. år. Jordvernmålet skulle være nådd innen 2020. Omdisponeringen måles 

gjennom KOSTRA, som er kommunenes rapporteringssystem. Her registreres omdisponeringen ut fra 

vedtatt reguleringsplaner og vedtak etter jordloven.  

Jordvernmålet kan ha bidratt til økt bevissthet og kunnskap om jordvern og effektiv arealutnyttelse 

regionalt og lokalt. Det forventes at jordvernmålet følges opp i arealplanleggingen, bl.a. ved kompakt 

byutvikling og fastsetting av langsiktige utbyggingsgrenser. Omdisponering av dyrka mark er redusert og 

stadig mindre areal går til bolig- og næringsformål. Planlagte samferdselsprosjekt tilsier stabile 

omdisponeringstall framover. Det nasjonale målet ble nådd i 2017-2019, og ser ut til å være nådd i 2020 

også (Prop. 200 S (2020–2021) - regjeringen.no). 

Ny kunnskap om jordvern og et eventuelt forsterket jordvernmål, ble lagt fram i NIBIO-rapport 

72/2021 Jordvernets begrunnelser (2021) Her beskrives utfordringer for verdens matproduksjon, 

arealgrunnlaget for jordbruk i Norge, arealendringer og utvikling av omdisponering m.m. Et nytt, utvidet 

jordvernbegrep introduseres. På regeringen.no omtales rapporten og jordvernbegrepet slik: 

(…) I tråd med bærekraftsmålene legger NIBIO til grunn et utvidet jordvernbegrep hvor jordvern betyr vern 

av arealer med dyrket og dyrkbar mark, og av jordsmonnet som substans. Jordvern vurderes ut fra 

helhetsforståelse av de verdier jordsmonnet har for natur og samfunn; for å dyrke mat, opprettholde 

naturmangfold, regulere vannets kretsløp, binde karbon og skape verdier, arbeidsplasser og gode 

lokalsamfunn. I lys av dagens kunnskap om trusler mot verdens matproduksjon framstår jordvern i Norge, 

mer enn tidligere, som en overordnet samfunnsinteresse. Jordvern er en grunnleggende forutsetning for 

bærekraftig utvikling og norsk samfunns- og matsikkerhet: (…) 
 

Jordvern betyr å ta vare dyrka mark, men i et bredere samfunnsperspektiv også å beskytte ubebygde 

naturområder. Som følge av at jordvernmålet fra 2015 er nådd og nytt kunnskapsgrunnlag, ble oppdatert 

nasjonal jordvernstrategi og et forsterket jordvernmål vedtatt i Stortinget i juni 2021: 

Regjeringen vil 

• at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal 

være nådd innen 2025. 

 

Se også innstilling pkt. 2.26. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppdatert-nasjonal-jordvernstrategi/id2614052/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-200-s-20202021/id2850298/?ch=14
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2738064
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2738064
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/lmd/nyheter/2021/mai-21/oppdatert-jordvernstrategi-og-forsterket-jordvernmal/id2850354/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=85031
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-657s.pdf
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 Jordvernmål i Rogaland og Stavanger 

 Rogaland 

I Rogaland er jordvern fulgt opp i Jordvernstrategi for matfylket Rogaland (2019) og Regionalplan for Jæren 

og søre Ryfylke (2020). I fase 3 av regionalplan Jæren og søre Ryfylke har det pågått et arbeid med veileder 

for arealstrategi og fastsetting av jordvernmål i kommunene (Arealplanlegging på jærsk (2021)). I dette 

veiledningsmateriale vurderes ulike tilnærminger til fastsetting av jordvernmål, og det anbefales en 

tilnærming basert på behov heller enn forholdsvis andel av det nasjonale eller regionale jordvernmålet.  

I Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er det konkretisert et jordvernmål knyttet til ulike prosesser fra 

planlegging til utbygd areal. Det er dette målet Stavanger kommune har tatt utgangspunkt i for å foreslå et 

eget mål: 

 

 Stavanger 

Foreløpig jordvernmål for Stavanger kommune (sak 54/21), var basert på nasjonalt og regionalt 

jordvernmål fra 2015 og på en forholdsvis andel av de nasjonale og regionale jordvernmålet. Det er dette 

som er lagt til grunn i utredningen under.  

Omdisponering i reguleringsplan  

Første punkt i regionalplanen sitt jordvernmål er knyttet til omdisponering av jordbruksareal i 

reguleringsplan. Dette er det samme tallet som benyttes i KOSTRA-rapporteringen og som også er knyttet 

til nasjonal rapportering. For virkeområdet til regionalplanen er det en ambisjon om ikke å omdisponere 

mer enn 200 daa årlig. 

Stavanger har pr. i dag 12 % av dyrka marka i regionalplanens virkeområde. Med basis i en lik fordeling 

mellom kommunene, betyr dette at Stavanger sin andel av 200 daa utgjør om lag 24 daa. 

Faktisk nedbygging 

Faktisk nedbygging vil kunne skje i henhold til ulikt lovverk; plan- og bygningslov, energilov, jord- og skog 

lov etc.  

Regionalplanen har også en målsetting for fysisk nedbygd areal i pkt. 2. Nedbygd areal er her definert som 

faktisk nedbygging av areal, og er satt til «minst mulig og helst ikke mer enn gjennomsnittlig 550 daa pr. 

år». Dersom Stavanger skal ta sin regionale andel her, vil dette utgjøre om lag 66 daa. pr år. 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/bilder-fmro/landbruk/jordvern/regional-jordvernstrategi-290519-003-002.pdf
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/areal/regionalplan-for-jaren-og-sore-ryfylke/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-samferdsel/areal/regionalplan-for-jaren-og-sore-ryfylke/
https://www.rogfk.no/_f/p1/ief26158e-dd93-4f7a-b35e-2e1c2e0f1997/veileder_arealstrategi-og-jordvernmal_regaland-fylkeskommune_november-2021.pdf
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
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I kommuneplanarbeidet har en først og fremst sett på omdisponering iht. kommuneplanens arealer. Utover 

dette vil en eventuell nedbygging bli styrt av markedet og eventuell utbyggingsrekkefølge og prioritering av 

utvikling i ulike områder. Dette vil også gjelde kommunens egne arealer knyttet til offentlige 

utbyggingsbehov.  

Reell nedbygging omfatter også landbruksbygg, noe som ikke kommer frem gjennom kommuneplanens 

arealplankart som viser områdene som LNF-formål. I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer kan 

en imidlertid ta inn føringer som sikrer jordvern ved utbygging på gardsbruk.   

Figuren under viser faktisk nedbygging etter formål. 

 

Fordeling av faktisk nedbygd areal i Stavanger i perioden 2004-2015. Det ble i denne perioden bygd ned gjennomsnittlig 137 daa pr 

år. Kilde: NIBIO, 2021. 

Omdisponert areal i kommuneplanen 

I et siste punkt har regionalplanen en målsetting om at det ikke bør omdisponeres mer enn 10.000 daa 

jordbruksareal i kommunale planer. Dette punktet er noe uklart, men tolkes til å gjelde omdisponert iht. til 

kommuneplan, men ikke omdisponert i reguleringsplan. Det vil si det vi definerer som uregulerte områder 

og som i dag er ca. 1.100 daa i Stavanger kommunes arealdeler. Gitt vår andel av regionens areal av dyrka 

mark, ville et tilsvarende mål for Stavanger gi rom for 1.200 daa i gjeldende kommuneplan. 

Vurderinger om jordvernmålet i Stavanger  

Drøftingen over gir følgende forslag til jordvernmål: 
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Forslag til jordvernmål for Stavanger kommune for perioden 2023-2040  

• Det skal ikke omdisponeres mer enn 24 daa jordbruksareal i reguleringsplan pr. år. 

• Det skal ikke bygges ned mer enn 66 daa jordbruksareal pr. år.  

• Omdisponering av uregulerte arealer i kommuneplanens arealdel skal reduseres. 

 

I forhold til Stavanger sin planstatus, kan det virke uhensiktsmessig å definere konkrete målsettinger 

knyttet til alle de tre punktene i regionalplanen. Stavanger kommune har allerede regulert relativt store 

arealer (2000 daa) med dyrka mark. Utbyggingspotensialet på disse arealene er stort, og arealene vil trolig 

være under utbygging til etter år 2040. Behovet for nye, uregulerte arealer i kommuneplanen vil dermed 

være begrenset. Det er også politiske vedtak om å utrede tilbakeføring av allerede omdisponerte arealer i 

kommuneplanen. I tråd med dette bør målet derfor være å redusere dagens potensiale for 

utbyggingsområder i kommuneplanen. Med andre ord ha et mål om å redusere dagens 

utbyggingspotensiale på dyrka mark.  

Tilsvarende bør det heller ikke være store utfordringer for Stavanger å ha målsettinger om lav takt i 

omdisponering av dyrka mark gjennom regulering. Et jordvernmål om å ikke omdisponere mer enn 24 daa 

dyrka mark bør være innen rekkevidde. Konkretisering av målsettingen bør også sees i sammenheng med 

hvor mye uregulert areal som vil være disponibelt i kommuneplanen i den videre prosessen. 

Når det gjelder faktisk nedbygd areal vil det være mer utfordrende for Stavanger, da såpass mye dyrka 

mark er regulert. Det vil være utbyggingstakten i de aktuelle områdene som avgjør eventuell nedbygging. 

Dette vil igjen styres av markedet, samt framdriften til private og offentlige prosjekter.  

Det er også et alternativ å se på tilbakeføring av allerede regulerte arealer for å sikre jordvernet. De mest 

aktuelle arealene her er imidlertid kommet langt i planavklaring og byggemodning. Det vil være krevende 

juridisk å oppheve vedtatte reguleringsplaner og tilbakeføre allerede regulerte arealer til LNF-formål i 

kommuneplanens arealdel. 

Det nye nasjonale jordvernmålet ble vedtatt sommeren 2021, parallelt med jordvernarbeidet i Stavanger 

kommune. Før en eventuell innstramming av jordvernmålet i Stavanger i tråd med det nye nasjonale 

jordvernmålet og veileder til regionalplanen, bør kommuneplanen høres. Da kan en fastslå ambisjonsnivået 

for jordvern i Stavanger, inkludert eventuell tilbakeføring av arealer til LNF-formål. Før endelig vedtak av 

kommuneplanens arealdel kan det derfor være behov for å justere Stavanger kommune sitt jordvernmål. 

En metode for å beregne jordvernmålet og å vurdere om det er nådd, er under utarbeiding på nasjonalt 

nivå. Stavanger kommune må se til dette arbeidet når det i framtiden skal lages et arealregnskap for 

jordvernmålet. Utgangspunktet vil være 1. januar 2020, da ny kommune ble dannet. 

  



21 
 

 Forslag til tilbakeføring fra byggeområder til LNF-områder og ny/endret 

langsiktig grense landbruk 
For å styrke jordvernet i Stavanger har 

en i arbeidet med kommuneplanen gått 

gjennom utbyggingsområder i gjeldende 

kommuneplaner som potensialet kan 

tilbakeføres til LNF-områder, og også 

foreslått justering av langsiktig grense for 

landbruk. Se sak 34/22  og 25/22, 

Tilbakeføring av arealer til LNF-formål og 

endring i langsiktig grense landbruk. 

Kommuneplanens arealdel 2023-2040, 

behandlet i utvalg for by- og 

samfunnsutvikling 24.02.2022 og i 

kommunalutvalget 23.03.22. Begge utvalg tok saken til orientering. 

Bakgrunnen for arbeidet med tilbakeføring er: 

• Politiske vedtak om jordvern og tilbakeføring til LNF-områder som er henvist til i denne rapporten. 

• Gjeldende bestemmelser og retningslinjer i Finnøy sin kommuneplan, samt vedtak ved sist rullering 

i 2019. 

• Ved enhver rullering av kommuneplanen skal en bl.a. vurdere om utbyggingsområder det ikke er 

behov for, eller som ikke er i tråd med samfunnsutviklingen, bør tas ut av planen.  

Områdene som er vurdert består av dyrka mark og ubebygde naturområder, er avsatt til ulike byggeformål i 

gjeldende kommuneplaners arealdel, men er ikke regulert. Dette i henhold til vedtak sak 54/21, Arbeid med 

jordvern og jordvernmål i kommuneplanens arealdel 2023-2040, våren 2021. I Finnøy kommunedel er 

imidlertid noen regulerte områder vurdert, da gjeldende KPA og vedtak ved siste rullering av KPA i Finnøy 

tilsier dette. De fleste områdene har vært avsatt til utbygging i kommuneplanen i mange år, uten å bli 

regulert, fradelt tomter, eller bygget. 

I gjennomgangen av områdene i Finnøy og også noen arealer i resten av kommunen, kom det fram at en 

stor del av arealet ikke består av dyrka mark, men av ubebygde områder og naturområder. Arealene er tatt 

med i vurderingen for å vise potensialet for å tilbakeføre arealer til LNF-områder. På denne måten 

synliggjøres muligheten for å tilbakeføre arealene slik at de grønne områdene samlet  bidrar til en 

bærekraftig arealutvikling, jf. utvidet jordvernbegrep.   

Oppsummert er arealene som er vurdert for tilbakeføring til LNF-områder: 

• Avsatt til utbygging (bebyggelse og anlegg) i gjeldene KPA. 

• Ikke regulert i reguleringsplan, bortsett fra noen arealer i Finnøy kommunedel. 

 

Områdene består i hovedsak av: 

 

• Dyrka mark (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) 

• Skog 

• Myr 

• Strandsone 

• Eksisterende landbruksbebyggelse 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2045790?agendaItemId=234790
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024695?agendaItemId=235089
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
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Områdene inngår i eksisterende landbruksområder, kulturlandskap og natur- og friluftsområder. Områdene 

har ofte en funksjon for karbonfangst (myr, skog osv.).  

Arealene som ble presentert i sak om tilbakeføring til LNF-områder er nå vurdert mot andre arealbehov og 

konkrete arealer foreslås tilbakeført, med påfølgende endring av eller ny langsiktig grense for landbruk. 

 Forslag til tilbakeføring fra byggeområder til LNF-områder 

Det ble vurdert 21 områder som kunne være aktuelle for tilbakeføring til LNF.  Noen arealer har stor verdi 

med hensyn til matproduksjon, mens andre har større verdi med hensyn til naturmangfold og 

karbonbinding.  

Arealene er nå vurdert opp mot behov for byggeområder til ulike formål, og noen arealer foreslås derfor 

ikke tilbakeført, eller en mindre del av arealet foreslås tilbakeført til LNF. De grønne kolonnene i tabellen 

under viser hvor store arealer som foreslås tilbakeført til LNF er og hvor stor del av arealene som er 

jordbruksareal (fulldyrka+overflatedyrka+innmarksbeite). 

Område  Formål i 
gjeldende 
kommuneplan 

Areal i alt 
vurdert 
tilbakeført 

Herav 
jordbruks-
areal 

Areal 
foreslått 
tilbakeført 

Herav 
jordbruks-
areal 

Kommentar  

Stavanger kommunedeler 

Revheim, sør for 
Revheim skole og 
Regimentveien, 
BO8a, BO2, OF1 og 
IDR2  

Kombinert 
bebyggelse- 
bolig, næring, 
tjenesteyting og 
idrett 

197 daa 
  

177 daa 145 daa 132 Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet, 
gårdstun, boliger 
og veier 

Revheim nord for 
Esso-stasjonen, del av 
BO1  

Kombinert 
bebyggelse 

57 daa  43 daa 51 daa 36,5 daa Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet 

Dusavik II Næringsbebygge
lse, idrett og 
grønnstruktur 

105 daa 88 daa 58 daa 51 daa Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet, 
bebyggelse og 
skog 

Gimle gård* Grønnstruktur 
og LNF 

65 daa 65 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet 

SUM Stavanger kommunedeler 424 daa 373 daa 
 

254 daa 219,5 daa  

Rennesøy kommunedel 

Vikevåg nord, T4 og 
N8  

Tjenesteyting 21 daa  21 daa 20,8 daa 20,8 daa Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet 

Vikevåg vest T2 og T3  Tjenesteyting 16,2 daa  16 daa 16,2 daa 16 daa  Fulldyrka jord 
med god og 
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svært god 
kvalitet 

Eltarvåg , B1 Bolig 24,2 daa 7,3 daa 0 daa 0 daa Skog og utmark , 
innmarksbeite 

Eltarvåg I1 Idrett, - 
motorsport 

30 daa 2 daa 0 daa 0 daa Utmark, litt 
innmarksbeite 

Østhusvik B2 Bolig 13 daa 12,3 daa 0 daa 0 daa Innmarksbeite 

Østhusvik G2 Gravlund 7,7 daa 7,7 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord 

Heggland- Gangenes 
I2  

Idrett - golfbane 245 daa  207 daa 245 daa  207 daa  Fulldyrja jord, 
innmarksbeite, 
skog, tjern og 
veksthus 

Askje G3 Gravlund 2,6 daa 2,6 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord 

Sokn B4 og B12  Bolig 2,5+3,5 daa  5,7 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord 
med god og 
svært god 
kvalitet, litt vei 

Bru  Bolig  3,9 daa 3,0 daa 0 daa 0 daa Innmarksbeite 

Bru B5 Bolig 3,8 daa 2,7 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord og 
noe bebyggelse 

Bru T9 Tjenesteyting 4,0 daa 3,1 daa 0 daa 0 daa Fulldyrka jord, 
overflatedyrka 
og 
innmarksbeite. 

SUM Rennesøy 
kommunedel 

 377,4 daa 290,4 daa 282 daa 243,8  
 

Finnøy kommunedel  

Judaberg  Bebyggelse og 
anlegg 

68,7 56 daa 80,5 56 daa Fulldyrka og 
innmarksbeite  

Skjortevika  Bebyggelse og 
anlegg 

13 daa  5,5 daa 13 daa  5,5 daa Fulldyrka, skog 
og strandsone  

Mjølsnes, I Næring 11,3 daa 2,5 daa 0 daa 0 daa Innmarksbeite, 
skog, strandsone 

Fogn, Selvåg, I  Næring 105 daa 25 daa 105 daa 25 daa Fulldyrka, 
overflatedyrka, 
innmarksbeite 
og skog 

Ombo, Jørstad, FI Næring 6,4 daa 1,7 daa 3,1 daa 1,7 daa Fulldyrka, skog 
og bebyggelse 

Bjergøy Aubøsundet, 
F3 

Næring 6,1 daa 3,8 daa 6,1 daa 3,8 daa Fulldyrka, 
bebyggelse og 
strandsone 

Halsnøy ferjestø, I4 Næring 14,7 daa 3,9 daa 0 daa 0 daa  

Sum Finnøy kommunedel 225,2 daa 98,4 daa 208 daa 91,5 daa  
 

 Sum hele kommunen 1026,6 daa  761,8 daa 744 daa 555 daa   

 

Her følger omtale av områdene og hvilke endringer som er gjort i forslag til ny kommuneplan. Det går fram 

av vurdering og omtale av ny kommuneplan om området tilbakeføres til LNF eller ikke. 
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9.1.1 Sør for Revheim skole og Regimentveien - Madla kommunedel  

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord med god 

og svært god jordkvalitet.  

Totalt areal ca. 197 daa. Av dette er ca 11 daa 

bebyggelse som for det meste er gårdstun og 

landbruksbygg i tilknytning til landbruksarealet. 

Hestnesveien går gjennom arealet. 

Jordbruksareal 177 daa. 

Arealene BO8a, BO2 og OF1 er avsatt til kombinert 

bebyggelse-bolig, tjenesteyting og 

næringsbebyggelse. Ved behov skal det innpasses 

ungdomsskole og idrettsanlegg. Arealet IDR2 

nedenfor Revheim skole er avsatt til idrett. 

Revheimsveien er framtidig bussvei. 

BO8a og BO2 er markert med hensynssone rasfare 

på grunn av mulig marin leire. 

Området ligger som gjennomføringsområde GF10 

innenfor bysone C i KPA for Stavanger 2019. 

Vurdering  

Hovedsakelig fulldyrka areal som har jordkvalitet av stor verdi. Hafrsfjord med Revheim – Sunde området 

er det siste store “sammenhengende” landbruksområdet igjen i gamle Stavanger kommune.  

Jordbruksareal som er lettdrevet, og som gir gode avlinger. Sammenhengende jordbruksareal av flere 

teiger gir gode arronderingsforhold for landbruksdrift.  

I tillegg til verdien jordbruksarealene har for matproduksjon har landskapsbildet betydning som 

bakteppe for de omkringliggende friluftsområder med turstier langs Hafrsfjord - Hålandsvatnet og 

Stokkavatnet. 

Tilbakeføring til LNF må vurderes mot andre hensyn som behov for offentlige og private byggeformål. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Arealet nærmest Regimentveien og areal avsatt til 

idrettsområde ved Revheim skole beholdes som i 

gjeldende plan. Resten av området foreslås 

tilbakeført til LNF-område. (Rød linje viser arealet 

som har inngått i vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L21, er 145,5 

daa. 

Av dette er 132 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse, veier og diverse kantarealer 
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9.1.2 Revheim nord for Esso stasjonen – Madla kommunedel  

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel og gjeldende 

regulering 

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord med svært 

god jordkvalitet.  

Totalt areal er 57 daa. Av dette er ca. 13,5 daa 

bebyggelse og veier. Det meste av bebyggelsen er 

gårdstun og landbruksbygg i tilknytning til 

landbruksjorda.  

Jordbruksareal 43 daa. 

Arealet BO1 er avsatt til kombinert bebyggelse med 

krav til felles plan. Deler av det opprinnelige del av 

BO1 er regulert næringsbebyggelse med tanke på 

trelasthandel. 

Området ligger som gjennomføringsområde GF11 

innenfor bysone C. 

Vurdering  

Hovedsakelig fulldyrka areal som har jordkvalitet av stor verdi. Hafrsfjord med Revheim – Sunde området 

er det siste store “sammenhengende” landbruksområdet igjen i gamle Stavanger kommune.   

Det er regulert område for Madla bygg med grense til Krossbergveien. Arealet mellom regulert område 

og dagens bensinstasjon har vært tenkt som areal for ny bensin/energistasjon når bussveien blir etablert. 

Selv om de arronderingsmessige forholdene av den grunn ikke er optimale, så er dette jordressurser som 

har svært høy verdi. Tilbakeføring til LNF vil hindre ytterligere oppsplitting av jordbruksareal i aksen 

Revheim kirke til grense mot Randaberg.  

I tillegg til verdien jordbruksarealene har for matproduksjon har landskapsbildet betydning som 

bakteppe for de omkringliggende friluftsområder med turstier langs Hafrsfjord - Hålandsvatnet og 

Stokkavatnet. 

Tilbakeføring til LNF må vurderes mot andre hensyn som behov for offentlige og private byggeformål. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Arealet nærmest Krossbergveien beholdes som 

byggeområde. Resten av området foreslås 

tilbakeført til LNF-område. (Rød linje viser det 

arealet som har inngått i vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L20, er 51 

daa 

Av dette er 36,5 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse, veier og diverse kantarealer.  

 



26 
 

9.1.3 Dusavika sør – Tasta kommunedel  

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel og gjeldende 

regulering 

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord med svært 

god jordkvalitet, noe skog og bebyggelse. 

Totalt areal er 105 daa. Av dette er ca. 8 daa 

bebyggelse og veier.  

Jordbruksareal 88 daa. 

Arealet er avsatt til næringsbebyggelse med 

benevnelse Dusavik II med krav til felles plan, 

grønnstruktur og idrettsområde. Deler av 

næringsområdet Dusavik II er regulert til 

Industri/lager i plan vedtatt i mai 2021. 

Vurdering  

Området som fremdeles er uregulert består hovedsakelig av fulldyrka jord med stor verdi for 

matproduksjon. Skog og kantareal er viktig for naturmangfold.  

BMU har gitt tilbakemelding om at det ikke er behov for idrettsområdet. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Det foreslås endring av veiføring. Areal øst for 

veien foreslås til grønnstruktur. Areal lengst i nord 

beholdes som byggeområde. Areal mot sør foreslås 

tilbakeført til LNF. (Rød linje viser arealet som har 

inngått i vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L32, er 58 

daa.  

Av dette er 51 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse, veier og diverse kantarealer. 
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9.1.4 Gimle gård og areal ved Golfbanen – Madla kommunedel  

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdelen  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord med svært 

god og god jordkvalitet, noe skog og bebyggelse. 

Mulig utvidelse av LNF-formål er målt til 65 daa 

der alt er jordbruksareal.  

Arealet er avsatt til LNF-formål og grønnstruktur.  

Storparten av eksisterende bebyggelse er gårdstun 

og landbruksbygg som er en del av 

landbrukseiendommene i området. Et av 

gårdsbrukene drives med gårdsbarnehage.  

Vurdering  

Rød strek i kartutsnitt over viser mulig utvidelse av LNF-formål. 

Ved forrige revidering av kommuneplanen ble det forslått utvidelse 

av LNF-formålet ved Gimle gård, se kart til venstre. Dette ble ikke 

vedtatt, men skulle vurderes videre ved neste rullering av 

kommuneplanen, eller som egen plan. Ifølge vedtak i bystyret 

09.12.2019, bes det om ny sak /plan «der det legges til rette for 

friluft- og fritidsinteresser ved noe utvidelse av golfbanens 

bruksområde og vern av landbruks- og kulturlandskapene.».  

Kartene over viser mulig utvidelse av LNF-formålet på dyrka jord. 

Det er tatt hensyn til frilufts- og fritidsinteresser ved å beholde 

korridorer for grønnstruktur gjennom landbruksområdet og langs Stokkavatnet. Avgrensningene for både 

LNF-formål og grønnstruktuktur er vurdert videre ved behandling av innspill fra golfklubben. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Arealformålene i kommuneplanen ved Gimle gård 

endres ikke. Størrelsen på LNF-området og 

friområde opprettholdes som i gjeldende plan. LNF-

formålet forsterkes med langsiktig grense for 

landbruk.  

*Nord for golfbanen er bredden på friområdet langs 

Stokkavatnet utvidet på bekostning av LNF. 33 daa 

er foreslått endret fra LNF til friområde. Alt er 

landbruksareal (beite) 
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9.1.5 Vikevåg Nord - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon ortofoto+AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel og gjeldende 

regulering 

  

Arealene er registrert som fulldyrka jord.  

Området er uten bebyggelse. 

Totalt areal 21 daa. 

Jordbruksareal 21 daa 

19 daa, T4, er avsatt til offentlig formål, 2 daa, N8, er 

avsatt til næringsbebyggelse. 

 

Vurdering  

T4 er fulldyrka, trolig gammel myr. Krevende grunnforhold for bygg.  

N8 er stort sett fulldyrka, en liten del er sideareal til vei. 

Arealene har stor verdi for matproduksjon og sannsynligvis karbonbinding. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Hele T4, nå L3, tilbakeføres til LNF. Mesteparten av 

N8, nå L5, tilbakeføres til LNF, noe endres til 

samferdsel. (Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L3+ L5, er 20,8 

daa. 

Alt er landbruksareal  

 

 

 

  



29 
 

9.1.6 Vikevåg vest - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel og gjeldende 

regulering 

  

Arealene er registrert som fulldyrka jord med 

svært stor jordverdi.  

Totalt areal 16,2 daa. 

Jordbruksareal 16 daa  

Arealene er avsatt til offentlig formål i 

kommuneplanen. T2 utvidelse av sykehjem og T3 

omsorgsboliger. T2 og T3 ble tatt inn i 

kommuneplanen i 2011 

Vurdering  

Arealene er deler av sammnehengende fulldyrka jordbruksjord med stor verdi for matproduksjon. 

Det foreligger pr. i dag ikke konkrete planer om å ta i bruk områdene til utvidelse eller nye offentlige 

tjenestebygg. KUB-møte i januar 2022 kan avklare behovene. 

NY KOMMUNEPLAN:  

Hele T2, nå L4, og T3, nå L1, tilbakeføres til LNF. 

(Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L4+ L1, er 16,2 

daa. 

Alt er landbruksareal  
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9.1.7 Eltarvåg - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel og gjeldende 

regulering 

  

Arealet er registrert som innmarksbeite og åpen 

fastmark.  

Ortofoto viser også en del skog.  

Totalt areal er 24,2 daa. 

Jordbruksareal 7,3 daa. 

Arealet er avsatt til boligbebyggelse i 

kommuneplanen. Området inngår i reguleringsplan 

til bolig vedtatt i 1988. 

 

Vurdering  

Området har vært regulert og avsatt til bolig siden 80-tallet. Kommunen eier arealet. 

Relativt liten verdi med hensyn til matproduksjon. Stor verdi med tanke på karbonbinding og 

naturmangfold og til dels også friluftsliv. Området har også kulturminner i form av steingard og 

kvernhustufter. Regulert boligmråde er ikke lokalisert optimal i forhold til eksisterende tettsted/sentra. 

NY KOMMUNEPLAN:  

Området tilbakeføres ikke til LNF. Areal langs 

vassdrag endres til grønnstruktur-friområde. 
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9.1.8 Eltarvåg I1 -område for idrett/motorsport - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som skog, åpen fastmark og 

litt innmarksbeite.  

Totalt areal 30 daa. 

Jordbruksareal 2 daa. 

Kommuneplanen viser området til idrettsanlegg 

(motorsport).  

Vurdering  

Grunneier har ikke vært villig til å inngå avtale om bruk av området til motorsport, det er derfor lite 

realistisk at arealformålet kan gjennomføres. I kommuneplanprosessen er det mottatt innspill om 

alternativt areal til formålet på Bru. Dette innspillet er avvist i sak om grovsortering og prioritering av 

arealinnspill i desember 2021.  

Relativt liten verdi med hensyn til matproduksjon. Stor verdi med tanke på karbonbinding og 

naturmangfold og til dels også friluftsliv. 

NY KOMMUNEPLAN:  

Området tilbakeføres ikke til LNF. Arealbruk i 

gjeldende plan videreføres. 

Området beholdes inntil det evt blir avsatt nytt 

omtåde til motorsport. 
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9.1.9 Østhusvik B2 - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som innmarksbeite og noe 

åpen fastmark. 

Totalt areal 13,2 daa. 

Jordbruksareal 12,3 daa. 

Kommuneplanen viser områdene til boligbebyggelse. 

Det er ikke utarbeidet reguleringsplan eller startet 

arbeid med utbygging.  

 

Vurdering  

Arealet består av innmarksbeite og noe lauvskog. Det ligger innenfor langsiktig grense for landbruk og 

grenser til allerede utbygde områder i Østhusvik.  

Rennesøy kommune har hatt et ønske om at alle bygdene skulle ha mulighet til utvikling gjennom 

boligbygging. 

Middels verdi med hensyn til matproduksjon.  

NY KOMMUNEPLAN: 

Området tilbakeføres ikke til LNF. Arealbruk i 

gjeldende plan videreføres. 
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9.1.10 Østhusvik G2-utvidelse av gravlund - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord av god 

kvalitet.  

Totalt areal er 7,7 daa. 

Jordbruksareal 7,7 daa 

Kommuneplanen viser områdene til utvidelse av 

gravlund.  

Vurdering  

Arealet består av fulldyrka jord av god kvalitet. Stor verdi med hensyn til matproduksjon. 

Det må vurderes behov for areal til utvidelse av gravlund i Østhusvik før ev. tilbakeføring. 

 

NY KOMMUNEPLAN:  

Området tilbakeføres ikke til LNF. Arealbruk i 

gjeldende plan videreføres..  

Arealet vil bli vurdert på nytt gjennom utarbeidelse 

av ny gravlundsplan. 
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9.1.11 Rennesøy - Heggland - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord og 

innmarksbeite med stor og svært stor verdi, et 

lite tjern og noe skog samt ca. 8 daa veksthus. 

Totalt areal ca. 245 daa. 

Jordbruksareal 208 daa. 

Kommuneplanen viser området I2, til idrettsformål-

golfbane 

Det er innspill om boliger for del av arealet (sør).  

Vurdering  

Opprinnelig skulle golfbanen utvikles som en del av turistanlegg i Vågedalen. Golfbane har ikke blitt 

realisert og en kjenner ikke til at det er planer om å etablere golfbane. 

Stor verdi med hensyn til matproduksjon for deler av området. Stor verdi for naturmangfold og 

karbonbinding for andre deler av området. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Hele I2, nå L22, tilbakeføres til LNF. 

(Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF er 245 daa. 

Av dette er 207 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse (drivhus), skog og et tjern  
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9.1.12 Askje G3 - gravlund - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealene er registrert som fulldyrka areal.  

Totalt areal 2,6 daa. 

Jordbruksareal 2,6 daa. 

Kommuneplanen viser området til gravlund. 

Vurdering  

Arealet består av fulldyrka jord av god kvalitet. Stor verdi for matproduksjon.  

Det må vurderes behov for areal til utvidelse av gravlund i Østhusvik før evt. tilbakeføring. 

NY KOMMUNEPLAN:  

Området tilbakeføres ikke til LNF. Arealbruk i 

gjeldende plan videreføres..  

Arealet vil bli vurdert på nytt gjennom utarbeidelse 

av ny gravlundsplan. 
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9.1.13 Sokn – Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealene er registrert som fulldyrka areal med 

svært stor verdi. 

Totalt areal 6 daa, (ca. 2,5 daa og 3,5 da).  

Jordbruksareal 5,7 daa. 

Kommuneplanen viser områdene til boligbebyggelse. 

Det er ikke utarbeidet reguleringsplan, eller startet 

arbeid med utbygging.  

Høsten 2021 har det vært forespørsler til kommunen 

om regulering av B12 og det forventes et planinitiativ 

innen kort tid. 

Vurdering  

Selv om arealene er relativt små og ligger mellom eksisterende bebyggelse kan de være aktuelle å 

tilbakeføre til LNF. Stor verdi for matproduksjon. 

Rennesøy kommune har hatt ønske om at alle bygdene skulle ha mulighet til utvikling gjennom 

boligbygging. Arealene ligger mellom eksisterende bebyggelse. Golhaugveien er naturlig grense mellom 

bebyggelse og landbruksareal. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Ingen av områdene tilbakeføres til LNF. 

Arealbruk i gjeldende plan videreføres. 

(Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen) 
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9.1.14 Bru – tre arealer - Rennesøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Tre mindre arealer registrert som innmarksbeite, 

fulldyrka og overflatedyrka areal. 

Tre arealer vist som henholdsvis bolig og tjenesteyting i 

kommuneplanen. 

  

Området er delt i tre eiendommer der en er 

bebygd. De to ubebygde tomtene er registrert som 

innmarksbeite.  

Totalt areal 3,9 daa.  

Bebygd areal 0,9 daa. 

Jordbruksareal 3,0 daa. 

Området er vist som bolig i kommuneplanen, men er 

ikke regulert. 

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord, en bolig og 

adkomstvei. Arealet er del av en større 

landbrukseiendom. 

Totalt areal: 3,8 daa. 

Bebygd areal, inkl. vei: 1,1 daa. 

Jordbruksareal 2,7 daa. 

Kommuneplanen viser området til boligbebyggelse. Det 

er ikke utarbeidet reguleringsplan eller startet arbeid 

med utbygging.  

Høsten 2021 har det vært forespørsler til kommunen 

om regulering av B5.  
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Arealene er registrert som fulldyrka jord, 

overflatedyrka, innmarksbeite og skog. 

Totalt areal 4,0 daa. 

Jordbruksareal 3,1 daa. 

Arealene er vist som tjenesteyting i kommuneplanen og 

er tenkt som tilleggsareal til Bru barnehage. Den 

tidligere skolen fungerer også som grendehus. 

Vurdering  

Arealene består av god landbruksjord og har til dels stor verdi for matproduksjon. Selv om arealene er 

relativt små og ligger mellom eksisterende bebyggelse kan det være riktig å tilbakeføre til LNF. 

Rennesøy kommune har hatt et ønske om at alle bygdene skulle ha mulighet til utvikling gjennom 

boligbygging. 

Det må vurderes om det er behov for tilleggsareal til barnehagen.  

NY KOMMUNEPLAN: 

Ingen av områdene tilbakeføres til LNF. 

Arealbruk i gjeldende plan videreføres. 

(Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen). 
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9.1.15 Judaberg – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Noe fulldyrka jord, men mest innmarksbeite med 

stor jordverdi. Bebyggelsen består av gårdstun, 

veksthus og fritidsboliger. 

Totalt areal 68,7 daa. 

Bebyggelse og veier 10 daa. 

Jordbruksareal 56 daa. 

Kommuneplanen viser området til bebyggelse uten 

nærmere detaljering. 

 

 

Vurdering  

Judaberg ligger omgitt av jordbruksarealer mot nord og vest, og sjø mot øst. Mot sør langs hovedveien er 

det i større grad utbygd med boliger og næring. De øverste arealene mot vest er bratte og vil kreve 

omfattende tiltak i form av veier og terrengtilpasning. Det er avsatt store arealer til utbygging på 

Golhaug og Reilstad som ligger sør for Judaberg. 

Jordbruksarealene har stor verdi for matproduksjon. Arealet har også verdi for håndtering av overvann.  

Arealene må vurderes i forhold til arealbehov, klimatilpasning, landskapstilpassing utviklingsretning, osv. 

NY KOMMUNEPLAN:  

Hele det vurderte området tilbakeføres til LNF. I 

tillegg endres et område med veksthus fra 

byggeområde til LNF. 

(Rød linje viser arealet som opprinnelig val del av 

vurderingen) 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF er 80,5 daa. 

Av dette er 56 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse (drivhus), veier og diverse 

kantarealer. 
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9.1.16 Skjortevika 120/5 på Finnøy – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord stor verdi, 

skog og annen fastmark.  

Mot vest er det strandsone uten vesentlige inngrep 

Totalt areal 13 daa. 

Landbruksareal 5,5 daa. 

Kommuneplanen viser området som annen 

bebyggelse og anlegg. Det er ikke kjent hva slags 

bebyggelse eller anlegg området er tenkt brukt 

til. Deler av området var tidligere brukt til 

offentlig søppelplass. 

Vurdering  

Området med dykra jord har stor verdi for matproduksjon. Resten av byggeområdet har stor verdi på 

grunn av strandsone og naturverdier. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Hele området tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L25, er 13 daa. 

Av dette er 5,5 daa jordbruksareal. 

Resten er skog og strandsoneareal. 
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9.1.17   Mjølsnes på Finnøy – Finnøy kommunedel  

Eksisterende situasjon ortofoto+AR5 og jordverdikart 
NIBIO   

Gjeldende kommuneplan- arealdel   

    

Arealet er registrert som skog med svært høy 
bonitet, innmarksbeite og annen fastmark.   
Langs sjøen er det strandsone uten vesentlige 
inngrep.  
Området er regulert til oppdrettsanlegg i 
reguleringsplan 046-1990_MJOLS, “Oppdrettsanlegg 
for matfisk m/adkomstveg”, vedtatt 29.03.1990  

 
Det er gitt byggetillatelse for adkomstvei og denne er 
i ferd med å opparbeides. Området er under 
utvikling.  
  
Totalt areal 11,3 daa.  
Landbruksareal 2,5 daa.  

Kommuneplanen viser området som 
næringsområde. Sannsynligvis lagt inn i 
kommuneplanen i 2007.  

Vurdering   
Området med dyrka jord har stor verdi for matproduksjon. Resten av byggeområdet har stor verdi på 
grunn av strandsone og naturverdier. Da området er regulert til oppdrettsanlegg og er under 
etablering, foreslås det ikke tilbakeført.  

 
  
NY KOMMUNEPLAN:  
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Området tilbakeføres ikke til LNF.  
Arealbruk i gjeldende plan videreføres.  
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9.1.18 Selvåg på Fogn – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som skog, noe innmarksbeite 

og noe fulldyrka jord med middels verdi.  

Totalt areal 105 daa. 

Landbruksareal ca. 25 daa. 

Området er avsatt til fritids- og 

turistformål/næringsvirksomhet. Bokstaven I 

indikerer industri.  

Området er ikke listet i tabellene i bestemmelsene 

for Finnøy kommuneplan. 

Vurdering  

Kommuneplanen er ikke entydig når det gjelder arealformål. 

Det finnes en vedtatt reguleringsplan fra 1988 som regulerer området til pelsdyrfarm. 

Landbruksarealet har verdi for matproduksjon. Området som er registrert som skog har verdi med 

hensyn til naturmangfold og karbonbinding. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Hele området tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L29, er 105 daa.  

Av dette er 25 daa jordbruksareal. 

Resten er skog.  
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9.1.19 Jørstad på Ombo – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som bebyggelse, fulldyrka 

jord med middels og stor verdi og skog med 

svært høy bonitet.  

Totalt areal 6,4 daa. 

Bebyggelse 3,1 daa. 

Jordbruksareal 1,7 daa.  

Området er avsatt til fritids- og 

turistformål/næringsvirksomhet. Området er ikke 

listet i tabellene i bestemmelsene for Finnøy 

kommuneplan. 

Vurdering  

Kommuneplanen er ikke entydig når det gjelder arealformål. 

Bebyggelsen består av gamle Jørstad skole. I matrikkelen er det registrert som annen lagerbygning. 

De fulldyrka arealene har stor verdi for matproduksjon, skogen har verdi som naturmangfold. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Området tilbakeføres delvis til LNF. Areal med 

bebyggels og tilhørende adkomstareal beholdes som 

næringsareal. 

(Rød linje viser arealet som har inngått i 

vurderingen). 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L17, er 3,5 daa.  

Av dette er 1,8 daa jordbruksareal. 

Resten er skog og diverse kantarealer. 
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9.1.20 Aubøsundet på Bjergøy – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som fulldyrka jord, 

bebyggelse og åpen fastmark/strandsone. 

Totalt areal 6,1 daa. 

Bebyggelse 1,7 daa. 

Jordbruksareal 3,8 daa.  

Området er avsatt til fritids- og 

turistformål/næringsvirksomhet.  

F indikerer forretning, F3 er nevnt i tabell 5.3.1 for 

Sentrumsområde, forretningsområde, i bestemmelsene 

til Finnøy kommuneplan. 

Vurdering  

Kommuneplanen er ikke entydig når det gjelder arealformål. Fulldyrka jord har stor verdi for 

matproduksjon. I tillegg kommer strandsoneverdiene. Det foreligger privat arealinnspill til KPA i området.  

Utbygging i strandsona er i strid med nasjonale føringer. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Hele området tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L23, er 6,1 daa.  

Av dette er 3,8 daa jordbruksareal. 

Resten er bebyggelse og strandsoneareal. 
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9.1.21 Halsnøy ferjestø – Finnøy kommunedel 

Eksisterende situasjon 

ortofoto+AR5 og jordverdikart NIBIO  

Gjeldende kommuneplan- arealdel  

  

Arealet er registrert som innmarksbeite, skog, 

åpen fastmark og skog/strandsone. 

Totalt areal 14,7 daa. 

Jordbruksareal 3,9 daa. 

Området er avsatt til fritids- og 

turistformål/næringsvirksomhet.  

I indikerer industri, I4 er nevnt i tabell 5.3.7 for 

Næringsområde, i bestemmelsene til Finnøy 

kommuneplan. 

Vurdering  

Kommuneplanen er ikke entydig når det gjelder arealformål. Relativt liten verdi for matproduksjon. 

Området må ses i sammenheng med regulering og utbygging av boligområde BU59 

NY KOMMUNEPLAN: 

Området tilbakeføres ikke til LNF. Arealbruk i 

gjeldende plan videreføres. 
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 Forslag til tilbakeføring fra byggeområder til LNF-områder i Finnøy 

 

9.2.1 Gjeldende kommuneplan og gjenstående oppgaver fra sist rullering 

Ved sist rullering av kommuneplanen i Finnøy 2019-2029, vedtatt 07.10.2019, ble flere oppgaver nevnt i 

planprogrammet m.m. utsatt til neste rullering, bl.a.: 

• Vurdere husklynger i gjeldende KPA. I bestemmelsene står det at områder avsatt til husklynger i 

LNF-områder som ikke er regulert eller bebygd innen en viss tid, skal vurderes tilbakeført til LNF-

formål. 

• Vurdere omdisponering av reiselivsområder og fritidsboliger i gjeldende KPA. 

• Sette langsiktig grense for landbruk/utbygging rundt Judaberg. 

• Vurdere om hensynsonen for kjerneområde landbruk på øyene Finnøy og Talgje i gjeldende KPA 

har rett avgrensing. 

Områdene for mulig tilbakeføring er ramset opp i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen og 

gjelder: 

• Boligområder/husklynger 

• Fritidsboliger 

• Reiselivsanlegg 

I Finnøy sin kommuneplan står dette om husklynger/boligområder: 

 pkt. 3.1 Generell føresegner og retningslinjer bygg og anlegg (pbl. § 11-7 nr. 1) – retningslinje 8 og 9: 

8.Dersom eit område som er godkjent for husklynge ikkje er teke i bruk som bustadområde 8 år etter 

godkjenning vil det bli vurdert tilbakeført til LNF-område. 

9.Byggeområde for bustader som ikkje vert regulert i privat regi innan 5 år, vil bli vurdert tilbakeført til 

LNF-område. 

Kommuneplanen legger altså opp til å revurdere husklynger og boligområder i planen dersom de ikke er 

realisert ved bygging innen 8 år fra vedtatt reguleringsplan, eller plan innen 5 år fra området ble vedtatt i 

KPA. 

Tabellene i kap. 5.3 i bestemmelsene til Finnøy sin kommuneplan som omhandler husklynger, fritidsbolig og 

reiselivsanlegg, er gjennomgått for å finne mulige arealer for tilbakeføring til LNF.  

Vi har vurdert 43 områder for husklynger med og uten krav om reguleringsplan, 7 kan være aktuelle for 

tilbakeføring til LNF. Åtte områder for fritidsbolig er vurdert, 6 kan være aktuelle for tilbakeføring til LNF. Vi 

har vurdert 8 reiselivsanlegg, alle kan være aktuelle for tilbakeføring til LNF.  

Andelen dyrka mark i aktuelle områdene er begrenset. Antall daa i tabellen under er cirka og viser arealet 

av de ulike områdene (områdenavn) i KPA. Andel dyrka mark, skog osv. er ikke beregnet. 

Arealene er nå vurdert opp mot behov for byggeområder til ulike formål, og noen arealer foreslås derfor 

ikke tilbakeført, eller en mindre del av arealet foreslås tilbakeført til LNF. Dette går fram av tabellen under, 

som viser potensialet og hva som er foreslått i ny kommuneplan.  

 

https://stavangerkommune-my.sharepoint.com/personal/sk5034730_stavanger_kommune_no/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsk5034730%5Fstavanger%5Fkommune%5Fno%2FDocuments%2FBSP%20og%20BMU%2FByutvikling%20og%20reguleringsplaner%2FKommuneplaner%20p%C3%A5%20nettet%2FFinnoy%5Ff%C3%B8resegner%20retninglinjer%20og%20tabellar%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsk5034730%5Fstavanger%5Fkommune%5Fno%2FDocuments%2FBSP%20og%20BMU%2FByutvikling%20og%20reguleringsplaner%2FKommuneplaner%20p%C3%A5%20nettet


48 
 

Gjeldende kommuneplan 

Potensiale tilbakeføring 

KOMMENTAR 

NY KPA 

NY KOMMUNEPLAN 

Forslag til 

tilbakeføring 

Områdenavn Areal 

vurdert  

Herav 

jordbruks-

areal 

 Areal Herav 

jordbruks-

areal 

HUSKLYNGER      

BU2 Varland, Fogn 7,8 0,4 daa Tilbakeføres 7,8  0,4 daa 

BU16 Fogn, sørvest 22,7 0 Området er 

ferdig 

regulert, 

tilbakeføres 

ikke til LNF 

0 0 

BU17 Runestad, 

Fogn 

28,7 0 Tilbakeføres 28,7 0 

BU18 Bjerga S, 

Bjergøy 

11,6 6,7 daa Tilbakeføres 11,6 6,7 

BU 22 Gongstø 22,6 daa 0 Ikke 

tilbakeføring 

til LNF, men 

grønnstruktur 

langs sjøen. 

0 0 

BU24 Selvåg, Fogn 10 0 Areal til 

boligformål 

reduseres til 

6,5 daa.  

Resten 

tilbakeføres til 

LNF. Grensene 

for 

boligformålet 

justeres noe. 

3,5 0 

BU25 Fogn Vest 11,2 0 Området er 

ferdig 

regulert, 

tilbakeføres 

ikke til LNF 

0 0 

FRITIDSBOLIG      
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H5 Kyle, Ombo 31,6 0 Tilbakeføres 31,6 0 

H12 Nådland, Ombo 43,6 1,5 Tilbakeføres 43,6 1,5 

H13 Alveskjer, Ombo 197 4,3 Mesteparten 

av uregulert 

og ubebygd 

område 

tilbakeføres 

179 4,3 

UH1 Høgaste, Fogn 42,3 0,8  Tilbakeføres 42,3 0,8 

UH3 Nedre Eike, 

Halsnøy 

29,6 0 Tilbakeføres 29,6 0 

Skartveit, Område 

for fritidsboliger, Gnr 

/bnr  186/2 

12,3 9,9 Fulldyrka 

område til LNF 

i samsvar med 

regulering. 

12,3 9,9 

REISELIVSOMRÅDER      

R4 Byre 181/5 10,5 0 Tilbakeføres 10,5 0 

R7 Bergaland, Ombo 18,7 2,2 Tilbakeføres 18,7 2,2 

R8 Hamn, Bjergøy 23,7 3,2 Tilbakeføres 23,7 3,2 

R9 Skjelsnes, Bjergøy 15,8 7,6 Tilbakeføres 15,8 7,6 

R11 Audbø (sør) 13,2 3,8 Tilbakeføres 13,2 3,8 

R19 og RX5  Morkjå, 

Nord-Hidle, Utvida 

med RX5 

34,1  Tilbakeføres 

ikke til LNF 

0 0 

R21-B32 Mjølsnes, 

Finnøy 

17 10,9 Tilbakeføres 17 10,9 

R22 Breivik/Reilstad, 

Finnøy 

45,5 9 Tilbakeføres 45,5 9 

SUM POTENSIALE 

TILBAKEFØRING 

650 daa 60 daa    

SUM FORESLÅTT 

TILBAKEFØRT 

   534 daa 60 daa 
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Under følger omtale av områdene og hvilke endringer som er gjort i forslag til ny kommuneplan. Husklynger 

med og uten krav om regulering 

I kap. 5.3.3 i bestemmelsene, tabell C: Bustadområder og husklynger med og utan krav om reguleringsplan, 

ramses husklynger med og uten krav om regulering opp. 

Alle områdene i tabellen er gjennomgått, 43 husklynger er vurdert nærmere, 7 kan potensielt tilbakeføres. 

Områdene beskrives i tabellene under. Antall dekar oppgitt i vurderingen er arealet til det enkelte området 

i KPA. 

9.2.1.1 BU 2 Vestre Fognavegen 251, Varland, Fogn i Finnøy kommunedel   

Eksisterende situasjon ortofoto+AR5 og. 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringspla

n 

 
Arealeter er stort sett dekket av skog med 

særlig høy bonitet. Noe fulldyrka areal 

med høy jordverdi i nord. Landbruksbygg 

og noen boliger i nærheten. Ikke fradelt 

tomter på BU2. 

 
 

Boliger, BU2, planlagt for tre tomter, 

vedtatt i 2003 

 

Uregulert 

 

 

 

Vurdering 

Husklyngen ble vedtatt i 2003 og er ikke regulert eller fradelt.  På Fogn er det flere regulerte boligfelt 

med tomter som ikke er utbygd. Det sammenhengende landbrukslandskapet blir ikke stykket opp 

dersom BU2 tilbakeføres. 

Antall daa: 7,8, herav 0,4 daa jordbruksareal  

NY KOMMUNEPLAN: 

Område B2, nå L8, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L8, er 7,8 daa.  

Av dette er 0,4 daa jordbruksareal. 

Resten er skog. 
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9.2.1.2 BU16 Eidsbrotet, sørvest på Fogn i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+AR5 

og. jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- 

arealdel 

Gjeldende reguleringsplan 

 

Området er registrert som skog 

med særs høy bonitet i AR5. 

Jordverdi ikke kartlagt. Vei Hovda, 

gjennom området. 

 

 

Boliger, B16, vedtatt i 2007. 

 

074-2009_EIDSB, Vedtatt 

15.12.2009. 

Det er regulert 17 tomter for 

eneboliger og ett område for 

konsentrert boligbygging. I 

tillegg kommer veier, 

uteområde og båthavn. 

Vurdering 

Arealet inneholder ikke dyrka mark, men skog med høy bonitet. Området er ferdig regulert, men 

ikke fradelt eller utbygd. Kommuneplanen sier at områder som ikke er bygget innen 5 år etter 

reguleringsvedtak skal vurderes for tilbakeføring. På Fogn er det mange regulerte boligtomter som 

ikke er utbygd. 

Antall daa: 22,7 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område BU16 tilbakeføres ikke til LNF. 
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9.2.1.3 BU17 Fognaveien, Runestad, øst på Fogn i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Området ligger på østsiden av Fogn 

og består av lauvskog med høy 

bonitet. Jordverdi ikke kartlagt. Det 

grenser til dyrka jord. Noen boliger, 

fritidsboliger og landbruksbygg i 

nærheten. Det er en del hule eik som 

er vernet i henhold til 

naturmangfoldloven. 

 
Boliger, BU 17, vedtatt i 2003 og 

utvidet i 2007. 

 

Ikke regulert. 

 

Vurdering 

Arealet har verdi som skog med høy bonitet. Hule eik i området er vernet etter 

naturmangfoldloven. Området er ikke regulert eller fradelt tomter. På Fogn er det mange 

regulerte boligtomter som ikke er utbygd. 

Antall daa: 28,6, alt er registrert som skog. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område BU17, nå L11, tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L11, er 28,7 

daa.  

Av dette er 0 daa jordbruksareal. 

Arealet er registrert som skog. 
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9.2.1.4 BU18 Bjerga S, Bjergøy i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 

Området ligger i sørendene av 

Bjergøy og består av innmarksbeite 

og skog, og er et flott 

kulturlandskap. Terrenget er bratt. 

Noen boliger og fritidsboliger i 

nærheten. 

 

Boliger, BU 18, vedtatt i 2003. 

 

Ikke regulert 

 

Vurdering 

Området ligger i et sammenhengende landbruks- og kulturlandskap og er ikke regulert. Det er 

bratt og lite egnet for bolig. Det har verdi som et flott kulturlandskap med innmarksbeite og skog. 

Antall daa: 11,6 hvorav 6,7 daa er landbruksareal (beite), resten er skog 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område BU18, nå L10, tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L10, er 

11.6 daa.  

Av dette er 6.7 daa jordbruksareal. 

Resten er skog og diverse kantarealer. 
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9.2.1.5 BU22, Gongstø, Talgje i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende reguleringsplan 

 
Området er regulert og bygd ut i 

nordre del. Søndre del er ikke 

regulert og grenser mot Talgje 

hurtigbåtkai. Er skogkledt, men 

delvis hogd. Ett kulturminne på 

arealet. Jordverdi ikke kartlagt. 

 
Boliger, BU 22, vedtatt i 2006. 

Kulturminner fra steinalder 

ivaretatt i kommuneplanen. 

 
 

Nordre del regulert i plan 

001-1983_GONGST, 

vedtatt 24.03.1983. 

Vurdering 

Området ligger ved kai for hurtigbåt og kan derfor være aktuelt for bolig. 

Friluftshensyn og tursti må ivaretas langs sjøen. Nytt formål her kan være 

Friområde, som nord for hurtigbåtkai. Området innenfor byggegrensen kan 

beholdes som bolig. Området er derfor lite aktuelt for tilbakeføring til LNF. 

Antall daa: 5,8 til grønnstruktur (ikke LNF). 

 

NY KOMMUNEPLAN: 

Deler av område BU22 endres til 

grønnstuktur/friområde. 
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9.2.1.6 BU24, Selvåg, Fogn i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 

Området er ikke reguler eller bygget 

ut. Jordverdi ikke kartlagt, lauvskog 

med høy bonitet i AR5.  

Eksiterende enebolig på motsatt side 

av Fognavegen. 

Grenser til ikke utbygd Fritids- og 

turistformål i øst og Fognavegen i 

vest (I).  

 

Boliger, BU24 og Fritids- og 

turistformål (I), vedtatt i 2006 

Ikke regulert 

Vurdering 

BU24: Området av et sammenhengende natur- og kulturlandskap. På Fogn er det mange regulerte 

boligtomter som ikke er utbygd. 

Antall daa BU24: 10 daa  

NY KOMMUNEPLAN: 

Deler av område BU24 tilbakeføres til LNF, ca. 

4.3 daa, ihh. til søknad om deling og reduksjon 

av BU24 mars 2022. (Mørk gul og mørk grønn 

er fremtidig/endret formål.)  

Grensene for boligarealet er noe justert mot 

nord.  

Netto areal som tilbakeføres blir da 3,5 daa. 

Arealet er registrert som skog. 
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9.2.1.7 BU25 Del av gnr. 31, Fogn Vest i Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende reguleringsplan 

 
Området er regulert, bygd ut vest for 

veien. Skog med særlig høy bonitet i 

AR5, jordverdi ikke kartlagt. Østre 

del på oppsiden av Vestre 

Fognavegen er i NIN-kartlegging 

klassifisert som kystlynghei med 

svært høy verdi (utvalgt naturtype). 

Ligger nært skole, idrett, butikk osv. 

 
 

Boliger, BU 25. 

 

 
Vedtatt 27.09.2011 

085-2011_HOLMN 

 

Vurdering 

BU25 er regulert og delvis bygd ut, ligger sentralt i forhold til skole, butikk osv. Det er lite 

hensiktsmessig å tilbakeføre hele arealet, men området øst for veien med verdifull kystlynghei 

kan vurderes for tilbakeføring. 

Antall daa øst for Vestre Fognavegen som kan være aktuelt å tilbakeføre: 11,2 

NY KOMMUNEPLAN: 

BU25 tilbakeføres ikke til LNF. 
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9.2.2 Områder for fritidsbolig 

I kap. 5.3.4, tabell D: Fritidsbustader, i bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen er området for 

fritidsboliger ramset opp.  

Alle områdene i tabellene er gjennomgått, 8 områder er vurdert nærmere. Seks områder kan potensielt 

tilbakeføres. Områdene beskrives i tabellene under. Antall dekar oppgitt i vurderingen er arealet til det 

enkelte området i KPA. 

9.2.2.1 H5 Kyle, Ombo, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende reguleringsplan 

 

Jordverdi ikke kartlagt. 

AR5: lauvskog med høy bonitet. 

Ikke bebygd eller infrastruktur til 

områder. 

 

 

Fritidsbolig, H5. Vedtatt i KPA i 

2007 

 

Ikke regulert 

 

Vurdering 

H5 har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Området har betydning som sammenhengende 

skog og for karbonbinding. 

Antall daa: 31,6 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område H5, nå L6, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L6, er 31,6 

daa.  

Av dette er 0 daa jordbruksareal. 

Arealet er registrert som skog. 
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9.2.2.2 Nådland, Ombo, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende reguleringsplan 

 

Ikke bebygd. Vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

AR5 viser lauvskog med særlig høy 

bonitet. 

Ligger delvis som gammel lauvskog 

og området er viktig for spurvefugl 

(funksjonsområde for arter). 

 

 

Fritidsbolig, H12. Vedtatt i KPA i 

2007 

 

Ikke regulert 

 

Vurdering 

H12 har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. 

Området har betydning som sammenhengende og gammel lauvskog, er viktig for spurvefugl og 

for karbonbinding. 

Antall daa: 43,6 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område H12, nå L12, tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L12, er 

43,6 daa.  

Av dette er 1,5 daa jordbruksareal. 

Resten er skog. 
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9.2.2.3 Alveskjer, Ombo, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende reguleringsplan 

 
Nordre del langs sjøen er bebygd i 

henhold til reguleringsplanen. 

Uregulert område er ikke bebygd. 

Jordverdi er ikke kartlagt. 

AR5 viser lauvskog med særlig høy 

bonitet. Gammel lauvskog og et 

viktig viltområde. Landskapsformen 

er typisk for området. Ligger delvis i 

100-m-beltet. 

 
 

Fritidsbolig, H13. Vedtatt i KPA i 

2007 

Delvis regulert, nordre 

del: 

Plan 013-1986_SLATT. 

Vedtatt 20.03.1986. 

 
 

Vurdering 

Det uregulerte området (søndre 

del) har ligget i KPA  i flere år uten å 

bli regulert. Det regulerte området 

langs sjøen er bygd ut i henholdt til 

reguleringsplan. Resten er ubebygd 

og kan være aktuelt for 

tilbakeføring til LNF. Området har 

betydning som sammenhengende 

og gammel lauvskog, er viktig som 

typisk landskapsform og for 

karbonbinding, ligger i 100-m-beltet. Dette arealet kan være aktuelt for tilbakeføring: 

Antall daa: 197 

NY KOMMUNEPLAN: 

Deler av område H13 tilbakeføres til LNF,  

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L18, er 

179 daa.  

Av dette er 4,3 daa jordbruksareal. 

Resten er skog. 

 

  



60 
 

9.2.2.4 1 Høgaste, Fogn, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
 

Ikke bebygd. Vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

Lauvskog med høy bonitet i AR5. 

Kystlynghei og edelløvskog, 

overgang til rik svartorsumpskog er 

viktige naturtyper. 

 
 

Fritidsbebyggelse, UH1. Vedtatt i 

KPA i 2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området kan være aktuelt for tilbakeføring til LNF pga. den store naturverdien og som område for 

karbonfangst. 

Antall daa: 42,3 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område UH1, nå L13, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L13, er 

42,3 daa.  

Av dette er 0,8 daa jordbruksareal. 

Resten er skog. 
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9.2.2.5 UH3 Nedre Eike, Halsnøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
 

Ikke bebygd eller vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

Lauvskog og myr i AR5. 

 
 

Fritidsbebyggelse, UH1. Vedtatt i 

KPA i 2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har verdi som sammenhengende lauvskog og myr. Særlig myr har betydning for 

karbonlagring. 

Antall daa: 29,6 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område UH3 tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L18, er 

29,6 daa.  

Av dette er 0 daa jordbruksareal. 

Arealet er registrert som skog. 
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9.2.2.6 Skartveit, Område for fritidsboliger gnr/bnr  186/2 (uten områdenavn i KPA), Nedre Eike, 

Halsnøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- 

arealdel 

Gjeldende reguleringsplan 

 

Regulert og delvis utbygd. To ledige 

tomter, nr. 41 og 49. Nordre del (gult 

på reg.plan) er regulert til landbruk. 

Jordverdi ikke kartlagt.  

AR5: overflatedyrka, fulldyrka i nord, 

ellers lauvskog med særlig høy 

bonitet. 

 

 

Fritidsboliger. Ligget i KPA 

siden før 2000 

 

Regulert til hytter og 

landbruk i plan 011-2000 

Skartveit, vedtatt 

24.05.2000. 

 

 

Vurdering 

Fulldyrka område i nord kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF, i henhold til gjeldende regulering 

(gult på reg.plan): 

Antall daa: 12,3 

NY KOMMUNEPLAN: 

Fulldyrka område regulert til landbruk 

tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L19, er 

12,3 daa.  

Av dette er 9,9 daa jordbruksareal. 

Resten er vei og diverse kantareal. 
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9.2.3 Områder for reiselivsanlegg 

I kap. 5.3.5, tabell E: Fritids og turistformål – reiselivsområder, er reiselivsområdet ramset opp.  

Flere av reiselivsområdene er ikke utbygd eller har påbegynt reguleringsplan. Noen områder ligger slik til at 

de ikke kan bygges på grunn av risiko for havnivåstigning, bølgepåslag, stormflo og at dagens krav til 

byggehøyde over havet er strengere enn før. Flere områder ligger som en smal sone i strandkanten og er 

trolig tenkt som rorbuer. Rorbuer for overnatting får en ikke bygge lenger av hensyn til strandsonevernet, 

men også fordi det ikke anses som sikkert rom for varig opphold så nært sjøen. 

Alle områdene i tabellene er gjennomgått, 8 områder er vurdert nærmere og alle kan potensielt 

tilbakeføres. Områdene beskrives i tabellene under. Antall dekar oppgitt i vurderingen er arealet til det 

enkelte området i KPA. 

9.2.3.1 R4 Byre, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Ikke bebygd. Brygger/kaier etablert. 

Ligger i 100-m-beltet. 

AR5 viser lauvskog med særs høy 

bonitet. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

Er turområde med tursti. 

 
 

Reiselivsområde R4. Vedtatt i KPA i 

2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til strandsonevernet og friluftsliv. 

Antall daa: 10,5 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R4, nå L24, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L24, er 

10,5 daa.  

Av dette er 0 daa jordbruksareal. 

Arealet består av strandsoneareal. 
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9.2.3.2 R7 Bergaland, Ombo, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 

Ikke bebygd. Vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt.  

AR5 viser lauvskog med høy bonitet og 

fulldyrka. 

Ligger i 100-m-beltet. 

Store tareskogforekomster i sjøen. 

 

 

Reiselivsområde R7. Vedtatt i KPA i 

2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til strandsonevernet og friluftsliv. 

Antall daa: 18,7 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R7 tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L28, er 

18,7 daa.  

Av dette er 2,2 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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9.2.3.3 R8 Hamn, Bjergøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Ikke bebygd. Vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt.  

AR5 viser lauvskog med særs høy 

bonitet og innmarksbeite i sør. 

Ligger i 100-m-beltet i bratt terreng. 

 
 

Reiselivsområde R8. Vedtatt i KPA i 

2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Området ble forsøkt flyttet til mer egnet 

område i KPA 2019-2029 uten at det lyktes. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av hensyn til 

strandsonevernet og friluftsliv. 

Antall daa: 23,7 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R8, nå L26, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L26, er 

23,7 daa.  

Av dette er 3,2 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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9.2.3.4 R9 Skjelsnes, Bjergøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 

Ikke bebygd. Vei til området. 

Jordverdi: noe kartlagt til stor verdi i 

nordre del der fulldyrka.  

AR5 viser fulldyrka, overflatedyrka, 

innmarksbeite og lauvskog. 

Ligger i 100-m-beltet. 

 

 

Reiselivsområde R9. Vedtatt i KPA i 

2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til strandsonevernet, friluftsliv og jordvern. 

Antall daa: 15,8 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R9, nå L27, tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L27, er 

15,8 daa.  

Av dette er 7,6 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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9.2.3.5 R11 Audbø (sør), Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Ikke regulert eller bebygd. 

Vei til området. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

AR5 viser lauvskog med særs høy 

bonitet og innmarksbeite. 

Ligger i 100-m-beltet. 

 
 

Reiselivsområde R11. Vedtatt i KPA i 

2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til strandsonevernet, friluftsliv og jordvern. 

Antall daa: 13,2 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R11, nå L7, tilbakeføres til LNF. 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L26, er 

13,2 daa.  

Av dette er 3,8 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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9.2.3.6 R19 Morkjå, Nord-Hidle Utvida med RX5, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Ikke regulert eller bebygd. 

Vei til hyttefelt som grenser til 

området. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

AR5 viser barskog og lauvskog med 

høy bonitet og innmarksbeite. 

 
 

Reiselivsområde R19, utvida med RX5. 

Vedtatt i KPA i 2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til jordvernet, naturverdier og å beholde skog (karbonfangst bl.a.). 

Antall daa: 34,1 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R19 og RX5 tilbakeføres ikke til LNF. 
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9.2.3.7 R21 – B32 Mjølsnes, Finnøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

 
Ikke regulert eller bebygd. 

Vei til området. 

Ligger i 100-m-beltet. 

Jordverdi ikke kartlagt. 

AR5 viser lauvskog med særlig høy 

bonintet og innmarksbeite.  

Kulturminne på området. 

 
 

Fritids- og turistformål, R21-B32. 

Vedtatt i KPA i 2007. 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området har ligget i KPA i flere år uten å bli realisert. Det kan være aktuelt å tilbakeføre til LNF av 

hensyn til kulturminne, strandsonevernet, friluftsliv og jordvern. 

Antall daa: 17 

NY KOMMUNEPLAN: 

Område R21-B32, nå L16, tilbakeføres til LNF. 

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L16, er 17 

daa.  

Av dette er 10,9 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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9.2.3.8 R22 Breivik/Reilstad, Finnøy, Finnøy kommunedel            

Eksisterende situasjon ortofoto+ AR5 og 

jordverdikart NIBIO 

Gjeldende kommuneplan- arealdel Gjeldende 

reguleringsplan 

Jordverdikart: 

 
AR5: 

 
Ikke regulert. Ett bygg på gnr/bnr 
104/31. 
Vei til området. 
Ligger i 100-m-beltet. 
Jordverdi delvis kartlagt til noe verdi 
(gult område). 
AR5 viser fulldyrka, innmarksbeite og 
lauvskog med særlig høy bonitet. 
Fornminne på deler av arealet. 
Området brukes til friluftsliv, noen 
eksisterende hytter, LNF spredt.  

 
 

Fritids- og turistformål, R22. Vedtatt i 

KPA i 2007. Hensynssone fornminne på 

deler av området. 

 

KPA, ortofoto og eiendomsgrenser: 

 

 

Ikke regulert 

 

 

Vurdering 

Området kan være aktuelt å justere slik at fornminne, innmarksbeite og fulldyrka jord tilbakeføres 

til LNF og at nedre del av strandsonen endres til LNF eller Friområde. Det foreligger også en 

bestilling fra sist KPA prosess om å revurdere grøntstrukturen på Reilstad i denne 

kommuneplanprosessen. Friluftsliv må ivaretas ved å sikre bedre tilgang til sjø og forbindelse til 

Bjøravåg, og eksisterende eiendommer utbygget til bolig, fritidsbolig og næring må få rett 

arealformål. Det foreligger mange innspill fra grunneiere i området, og forslag til endringer på 

grunn av kulturminnevern og friluftsliv. Grunneier innenfor R22 har ønske om å kunne bygge 1-2 

utleiehytter som del av gardsbruk. Det foreligger også 2 innspill om å sette av tomt til 1 eller flere 

fritidsboliger fra andre grunneiere/rettighetshavere innenfor eller nært område R22. 

Antall daa totalt: 45,5 daa. Jordbruksareal 9 daa. 

NY KOMMUNEPLAN: 
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R22, nå L2, tilbakeføres til LNF.  

 

Areal som foreslås tilbakeført til LNF, L2, er 45,5 

daa.  

Av dette er 9 daa jordbruksareal. 

Arealet består ellers av skog og 

strandsoneareal. 
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 Forslag til ny/endret langsiktig grense landbruk 

Langsiktig grense skal sikre langsiktig vern av LNF-områder og gi eier av landbruksarealene forutsigbarhet 

med hensyn til drift av landbrukseiendommen sin. 

Innenfor landbruksområdene er det store ulikheter med hensyn til hva som kan dyrkes og hvordan 

arealene kan driftes. Det er imidlertid ikke bare fulldyrka jord som har stor verdi. På grunn av lang 

beitesesong og gunstig klima gir også beiteområdene store avlinger.  

Det har stor verdi å holde landbruksområdene sammenhengende. Det er også viktig å ikke skape nye 

konflikter mellom f.eks. boligområder og landbruk.  

Ny og endret langsiktig grense landbruk følger av vurderingene som er gjort for tilbakeføring av områder til 

LNF. Forslaget som ble lagt fram i sak om tilbakeføring og ny/endret langsiktig grense, er derfor endret for 

noen områder. Langsiktig grense er noen steder justert slik at arealet på «landbrukssiden» av langsiktig 

grense økes, uavhengig av tilbakeføring til LNF. Dette går fram av tabellene under.  

 

9.3.1 Sør for Revheim skole og Regimentveien - Madla kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med 

langsiktig grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger felles med grense mellom 

utbyggingsområde og landbruksområde. 

Langsiktig grense trekkes mot eksisterende 

bebyggelse langs Revheimsveien og 

Regimentveien. 

Vurdering  

Dersom utbyggingsområdene tilbakeføres til LNF, er det naturlig å samtidig flytte langsiktig grense mot 

nordøst, nærmere Revheimsveien og Regimentveien. 

Flytting av langsiktig grense må vurderes sammen med vurdering av tilbakeføring av byggeområder til 

LNF-formål. 

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense trekkes sørvest i forhold til 

skisse over, i henhold til endret forslag til 

tilbakeføring til LNF. 
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9.3.2 Langs Revheimsveien fra Revheim kirke til Krossbergveien og Mimmarudlå – Madla kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger som en parallell til 

Revheimsveien.  

Kommuneplanens arealdel viser at dette er 

uregulert LNF-område. 

Jordverdier av høy og svært høy verdi. 

Langsiktig grense trekkes mot Revheimsveien. 

Storparten av eksisterende bebyggelse er gårdstun og 

landbruksbygg som er en del av 

landbrukseiendommene i området.  

Det er tatt hensyn til framtidig bussveitrase. 

Vurdering  

Dette er areal som i kommuneplanen er uregulert LNF-område. Nåværende langsiktig grense er trukket ca. 

250 meter øst for Revheimsveien. Forslag til ny langsiktig grense er trukket mot Revheimsveien. Her er tatt 

hensyn til areal som er under regulering til bussvei samt boligbebyggelse som grenser til Revheimsveien. 

Området har jordbruksareal av stor og svært stor verdi og er del av sammenhengende landbruksareal mot 

Hålandsvatnet. 

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense legges som foreslått i skisse over.  
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9.3.3 Nord for Esso-stasjonen ved Krossbergveien - Madla kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense og gjeldende reguleringsplaner  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger som en parallell til 

Revheimsveien. Arealet er disponert til kombinert 

bolig og næringsbebyggelse.  

 

Langsiktig grense trekkes mot bebyggelsen langs 

Revheimsveien. Storparten av eksisterende 

bebyggelse er gårdstun og landbruksbygg som er en 

del av landbrukseiendommene i området.  

Vurdering  

Området har jordverdier for det meste med svært høy verdi. 

Flytting av langsiktig grense må vurderes sammen med vurdering av tilbakeføring av byggeområder til LNF-

formål.  

Dersom området som er avsatt til bygg/anlegg i kommuneplanen tilbakeføres til LNF, så foreslås det at 

langsiktig grense trekkes rundt bebyggelsen og i grense mot området som er regulert til Madla bygg. 

Alternativt kan «tarmen» mellom eksisterende bensinstasjon og regulert trelast beholdes som byggeområde 

for å gi rom for reetablering av energistasjon når bussveien krever flytting av dagens stasjon.  

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense endres i forhold til skisse over, i 

henhold til endret forslag til tilbakeføring til LNF. 
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9.3.4 Kvernevikskogen på grensen til Randaberg – Madla kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger slik at fulldyrka jord bak 

Nordbø maskin og brannstasjon samt skogsområde 

mot Randaberg ligger på «utbyggingssiden». 

Kommuneplanens arealdel viser at dette er 

uregulert LNF-område og grønnstruktur. 

Jordverdier for dyrka jord av høy og svært høy 

verdi. 

Langsiktig grense trekkes mot Kvernevikveien og 

eksisterende næringsbebyggelse. Storparten av 

eksisterende bebyggelse er gårdstun og 

landbruksbygg som er en del av 

landbrukseiendommene i området.  

Vurdering  

Forslag er å trekke langsiktig grense mot vest. La den gå i kommunegrense til Randaberg, og i grense mot 

Kvernevikveien og rundt Kvernevik brannstasjon. Nåværende langsiktig grense er trukket lengre øst. 

Her har det ikke vært registrering av jordverdier, men landbruksareal som grenser til dette området har 

middels og svært store jordverdier. Her er både dyrka jord og skogareal. Området er et mye brukt 

turområde. 

Stavanger kommune er eier av landbrukseiendommen gnr/bnr 41/1509 som grenser til Randaberg 

kommune. 

Alternativt kan langsiktig grense trekkes i grense mellom dyrka jord og skog. 

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense trekkes østover i forhold til forslag 

i skisse over. 
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9.3.5 Gimle gård – Madla kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Del av Gimle gård og arealet nord for golfbanen er 

vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel. 

Omkringliggende arealer er vist som grønnstruktur. 

Langsiktig grense ligger i gjeldende plan vest for 

golfbanen. Gimle gård ligger dermed på 

«utbyggingssiden» av langsiktig grense. Området har 

jordverdier av høy og svært høy verdi. 

Langsiktig grense legges i grense mellom 

grønnstruktur og LNF-formål. Grensen omfatter også 

mulig utvidelse av LNF-formål sammenlignet med 

gjeldende plan. Nord for golfbanen kan langsiktig 

grense trekkes lengre mot Stokkavatnet. 

Storparten av eksisterende bebyggelse innenfor LNF-

formålet er gårdstun og landbruksbygg som er en del 

av landbrukseiendommene. Et av gårdsbrukene 

drives med gårdsbarnehage. 

Vurdering  

Langsiktig grense skal sikre landbruksverdiene i området. Ved 

forrige revidering av kommuneplanen var det forslag om utvidelse 

av LNF-områdene ved Gimle gård på bekostning av grønnstruktur, 

se kartskisse til venstre. Forslaget ble ikke vedtatt, men utsatt til ny 

revidering der en skulle vurdere frilufts- og fritidsinteresser, behov 

for utvidelse av golfbanen og vern av landbruks- og 

kulturlandskapsinteresser.  

 

Stavanger golfklubb har innspill til utvidelse av golfbanen mot sør. Utvidelsen er foreslått på arealer som er 

avsatt til grønnstruktur i dagens plan. 

Endelig plassering av langsiktig grense må gjøres etter at grensene mellom grønnstruktur, golfbane og 

landbruk er ferdig vurdert. 

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense endres i forhold til skisse over, i 

henhold til endring i tilbakeføring til LNF. LNF-

formålet forsterkes med langsiktig grense for 

landbruk. 

 
 

  



82 
 

9.3.6 Dusavik sør -Tasta kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  
LNF-arealet mellom E39 og næringsområdet ble 

tilbakeført fra næring til LNF ved forrige rullering 

av kommuneplanen uten at langsiktig grense ble 

justert tilsvarende. 

Hvis resten av næringsområde Dusavik II, 

grønnstruktur og idrettsformål tilbakeføres, bør 

langsiktig grense legges i grense mellom 

næringsområde og LNF-formål. 

 

Vurdering  

Endring av langsiktig grense må vurderes sammen med vurdering av tilbakeføring av byggeområde til 

LNF. Plassering av ny E39 vil også påvirke vurderingen.  

Dersom området som er avsatt til bygg/anlegg i kommuneplanen tilbakeføres til LNF, så foreslås det at 

langsiktig grense trekkes mot nord til grense mellom LNF og byggeområde.  

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense endres i forhold til skisse over, i 

henhold til endring i tilbakeføring til LNF. Mindre 

areal ligger på «landbrukssiden» av grensen.  
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9.3.7 Godeset/Jåttå - Hinna kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Området sør for Madlaveien er del av 

sammenhengende landbruksareal. Svært god 

jordkvalitet. 

Langsiktig grense legges i grense mellom 

trafikkformål og LNF-formål. 

 

Vurdering  

Madlaveien fra E39 til Sola grense er nylig regulert, og landbruksområdet sør for veien bør derfor sikres 

med å legge langsiktig grense landbruk i grense mellom landbruksareal og trafikkareal. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense foreslås som i skisse over.  
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9.3.8 Godeset/Jåttå - Hinna kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

 
 

Arealet mellom E39 og Jåttå gravlund var avsatt til 

gravlund i kommuneplanen fram til 2006 da det ble 

tilbakeført til LNF-areal. Arealet er for det meste 

fulldyrka jord med god og svært god jordkvalitet. 

Langsiktig grense legges i grense mellom 

næringsområde og LNF-formål. 

 

Vurdering  

Området vest for gravlunden er tidligere tilbakeført til LNF, og LNF-arealet bør derfor sikres med å legge 

langsiktig grense landbruk i grense mellom landbruksareal og gravlund. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense endres ikke i forhold til gjeldende 

kommuneplan.  
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9.3.9 Vikevåg nord – Rennesøy kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  
Langsiktig grense ligger rundt skolene og på østsiden 

av Vikevågveien på oppsiden av gårdstunet. 

Jordverdier av høy og svært høy verdi. 

Langsiktig grense trekkes mot vest slik at all 

landbruksjord blir liggende på landbrukssiden. 

Eksisterende bebyggelse er gårdstun og 

landbruksbygg som er en del av 

landbrukseiendommene i området.  

Vurdering  

Forslaget er å trekke langsiktig grense mot vest slik at verdifulle landbruksareal blir liggende innenfor 

landbruksdelen av denne grensen. 

Dette forutsetter at byggeområdene tilbakeføres til LNF-formål. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense endres ikke i forhold til gjeldende 

kommuneplan.  
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9.3.10 Vikevåg Sør - Rennesøy kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger vest for Vikevåg i LNF-

område. Bakgrunnen for grensa er at framtidig 

utbygging i Vikevåg skal skje mot denne grensen og 

styrke sentrumsfunksjonene. 

Kommuneplanens arealdel viser at dette er 

uregulert LNF.  

Jordverdier av høy og svært høy verdi. 

Dersom areal som er avsatt til offentlig formål 

tilbakeføres til LNF, er det naturlig også å vurdere 

langsiktig grense. 

Langsiktig grense trekkes mot øst og sør til 

eksisterende bebyggelse. Eksisterende 

bebyggelse er gårdstun og landbruksbygg som er 

en del av landbrukseiendommene i området.  

Vurdering  

I gjeldende plan er det forholdsvis store arealer på utbyggingssiden av langsiktig grense øst for Vikevåg 

sentrum. Evt. endring må ses i sammenheng med tilbakeføring til LNF for arealer avsatt til Tjenesteyting. 

Det må vurderes utviklingsretning for Vikevåg med hensyn til sentrumsutvikling.  

NY KOMMUNEPLAN: 
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Langsiktig grense endres i forhold til gjeldende 

kommuneplan og forslag i skisse over. Ny grense 

legges mellom de to, slik at et større areal enn 

tidligere foreslått ligger på «utbyggingssiden» av 

langsiktig grense.  
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9.3.11 Østhusvik - Rennesøy kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel, med langsiktig 

grense  

Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til ny 

langsiktig grense 

  

Langsiktig grense ligger sør for tettstedet i LNF-

område.  

Kommuneplanens arealdel viser at dette er 

uregulert LNF.  I tillegg ligger fritidsboligene i 

Vågedalen innenfor langsiktig grense. 

Området er stort sett innmarksbeite. 

Langsiktig grense trekkes mot nord til eksisterende 

bebyggelse. Området Vågedalen med mange 

fritidsboliger blir liggende utenfor langsiktig 

grense. 

Vurdering  

I gjeldende plan er det forholdsvis store arealer på utbyggingssiden av langsiktig grense. Endringen vil gi 

mindre mulighet for utvikling mot sør. Østhusvik har en del regulerte områder som ikke er utbygd, det er 

også områder innenfor langsiktig grense langs Hanasandveien nord for tettstedet. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense endres i forhold til gjeldende 

kommuneplan og forslag i skisse over. Ny grense 

legges mellom de to, slik at et større areal enn 

tidligere foreslått ligger på «utbyggingssiden» av 

langsiktig grense.  
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9.3.12 Judaberg – Finnøy kommunedel 

Gjeldende kommuneplan- arealdel,  Eksisterende situasjon ortofoto med forslag til 

ny langsiktig grense 

  

Det har ikke tidligere vært vist langsiktig grense 

rundt Judaberg. 

Langsiktig grense foreslås i grense mellom 

regulerte byggeområder og landbruksareal 

rundt Judaberg. Sørover foreslås langsiktig 

grense i grensen mellom LNF og 

utbyggingsområdet Golhaug. Golhaug er delvis 

regulert, men utbygging er ikke startet. 

Forslag til langsiktig grense sett sammen med 

gjeldende reguleringsplaner 
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Vurdering  

Fastsetting av langsiktig grense rundt Judaberg ble utsatt ved forrige rullering av kommuneplanen. 

Judaberg har under 2000 innbyggere, som er under befolkningsgrensen for tettsteder der det 

anbefales å sette langsiktig grense. Likevel er det foreslått en grense som må vurderes sammen med 

eventuell tilbakeføring av arealer til LNF, arealbehov til andre formål, klimatilpasning, 

landskapstilpassing, utviklingsretning osv. 

NY KOMMUNEPLAN: 

Langsiktig grense foreslås som i skisse over. 
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 Oppsummering 

Det er foreslått å tilbakeføre noen av arealene og ny/endret langsiktig grense omtalt i sak Tilbakeføring av 

arealer til LNF-formål og endring i langsiktig grense landbruk. Kommuneplanens arealdel 2023-2040, 

behandlet i februar/mars 2022 (sak 25/22.). Saken la fram potensialet for tilbakeføring. De fleste områdene 

har vært avsatt til utbygging i kommuneplanen i mange år, uten å bli regulert, fradelt tomter, eller bygget.  

Den politiske saken om jordvern våren 2021 (sak 54/21), viste at 1.100 daa uregulert dyrka mark avsatt til 

utbygging i KPA, kunne vurderes for tilbakeføring. Av dette var det områder  som er lite aktuelle fordi de er 

avsatt som reserver til byggeområder som må vurderes nærmere, eller er små fliker av jordbruksareal som 

inngår i større areal der det har liten praktisk betydning å tilbakeføre til LNF.  

Jordvernet er nå veid opp mot andre interesser og utbyggingsbehov i områdene, og noen av arealene 

foreslås tilbakeført. I ny kommuneplan foreslås ca. 1.300 daa (1.278 daa i tabellen under) tilbakeført til LNF-

formål. Her inngår ca. 615 daa jordbruksareal/dyrka mark, resten er ikke-bebygde arealer som myr, skog, 

lynghei m.m. Tallene er beregnet av kartsystemet Gisline («framtidig LNF») og må kvalitetssjekkes fram mot 

endelig planforslag. 

Tabellen oppsummerer både potensiale og areal som foreslås tilbakeført til LNF i ny kommuneplan: 

 Gjeldende kommuneplan Forslag til ny kommuneplan 

Område Potensiale for 

tilbakeføring til 

LNF 

Herav 

jordbruksareal 

Areal som foreslås 

tilbakeført til LNF 

Herav 

jordbruksareal 

Uregulert areal 

avsatt til utbygging 

i KPA i hele 

Stavanger. 

1027daa 

 

762 daa 744 daa 555 daa 

Uregulert og noe 

regulert areal 

avsatt til utbygging 

i KPA Finnøy. 

650 daa 60 daa 534 daa 60 daa 

Sum 1677 daa 822 daa 1278 daa 615 daa 

 

I høringsperioden vil det innhentes synspunkt fra berørte grunneiere og høringsinstanser på om de aktuelle 

utbyggingsarealene som utgjør 1.300 daa, bør tilbakeføres til LNF-formål. Tallet må eventuelt justeres i 

forhold til de politiske vedtakene som gjøres i den videre planprosessen. 

Tall for tilbakeført areal kvalitetssikres og beregnes mer detaljert i høringsperioden. Det vil være naturlig at 

slike tall inngår i det framtidige arealregnskapet for Stavanger kommune der en gjør beregninger i forhold 

til oppnåelse av jordvernmålet, målet om arealnøytralitet for naturverdier, klimaregnskapet m.m. Arealbruk 

vist i gjeldende arealdeler fra 1.1.2020 bør være utgangspunktet for disse beregningene.   

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2024695?agendaItemId=235089
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1711802?agendaItemId=230899
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 LNF-områder i ny kommuneplan 
I ny kommuneplan for Stavanger 2023-2040 er plankart og bestemmelser og retningslinjer for LNF-

områdene i de tre tidligere kommunene sammenføyd. 

 

Bestemmelser og retningslinjer for LNF områder har ulike føringer for eksisterende og ny bebyggelse 
innenfor og utenfor strandsonen i LNF områdene. Ny veileder for fritidsbebyggelse i LNF som kom i 2020 
anbefaler et tydeligere skille mellom hva som gjelder for LNF a (gardsbruk) og LNF b spredt bolig, 
fritidsbolig, næring m.m. I Hjelmeland og for et område i Stavanger har man i tillegg brukt eget arealformål 
for LNF-spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse. Med flere kompliserte saker i LNF områdene har det 
vært et ønske å gjøre bestemmelser og retningslinjer mer tydelig for byggevirksomhet i LNF områder og 
strandsone.   
  
For ikke landfaste øyer i nordre deler av kommunen videreføres bosettingshensynet som en egen 
bestemmelse, og med retningslinjer som sier noe om hvilke hensyn man kan ta i 
dispensasjonsvurderingene ved søknader om bolig- og næringsetableringer.   
 

Et jordvernmål for kommunen styrker jordvernet og forutsetningene for landbruksdrift ved at mindre dyrka 

og dyrbar mark bygges ned i framtiden. Det utvidede jordvernbegrepet beskytter også naturområder og 

kulturlandskap som har funksjon for bl.a. naturmangfold og karbonlagring.  

På øyene i Finnøy er forutsetningene for landbruk annerledes enn i de større, sammenhengende 

landbruksområdene. Det kan derfor være hensiktsmessig med en annen tilnærming til forvaltningen av 

områdene enn i resten av kommunen. I gjeldene KPA for Finnøy skiller en mellom kjerneområde landbruk 

og andre LNF-områder. Arbeidsgruppen har vært i dialog med landbruksavdelingen hos Statsforvalteren om 

hvilke virkemidler som kan være best egnet i disse områdene. Temakart som viser jordverdi med tilhørende 

bestemmelser er vurdert, men ikke gått videre med da det er hensiktsmessig med lik forvaltning av LNF-

områdene i hele kommunen. I Finnøy er i praksis alt landbruksareal av svært stor verdi og verdifull 

landbruksjord kan falle utenfor dersom noen arealer framheves som kjerneområder. En anbefaler derfor å 

ta ut hensynssone kjerneområde landbruk på øyene Finnøy og Sør-Talje. Langsiktig grense landbruk er 

foreslått rundt Judaberg. 

Flere byggeområder som ligger på dyrka mark i gjeldende kommuneplaner er foreslått tilbakeført til LNF-

områder. Endringene er positive for landbruksnæringen og styrker jordvernet. 

 

 Hensynssoner i LNF-områdene og konsekvenser for landbruket  

Ved behandling av søknader om tiltak innenfor LNF- områdene skal hensyn til natur, landskap, kulturminner 
og friluftsliv i tillegg til landbruks- og jordvernhensyn være en del av vurderingen. For å synliggjøre områder 
som er særlig viktige for disse hensynene viser kommuneplankartet hensynssoner i tillegg til arealformålet.  
  
Følgende hensynssoner er brukt i LNF-områdene  

• Hensynssone friluftsliv H530  
• Hensynssone grønnstruktur H540 

• Hensynssone landskap H550  
• Hensynssone bevaring av naturmiljø H560  
• Hensynssone bevaring av kulturmiljø H570  
• Båndlegging av områder med vedtak etter kulturminneloven  
• Båndlegging av områder med vedtak etter naturmangfoldloven  
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Hensynssone friluftsliv H530  
Hensynssonene for friluftsliv i kommuneplanen viser både områder som er i aktiv bruk som turområder i 
dag og områder der det er ønskelig å merke eller tilrettelegge for nye turområder og 
turforbindelser. Hensynssonene er plassert både i områder som er definert som innmark og områder som 
kan regnes som utmark. 
 

Det meste av LNF-områdene i kommunen er jordbruksarealer som regnes som innmark. Kommunen har 
relativt små arealer som kan defineres som utmark. Unntaket er Ombo der store deler av øya er skog og 
fjellområder. Friluftsloven gir på visse vilkår rett til allmenn ferdsel i utmark. Allmenn ferdsel er ikke tillatt 
på innmark uten etter avtale med grunneier. Kommunedelene Finnøy og Rennesøy har kun små arealer 
som er regulert til grønnstruktur. I kommunedelene Rennesøy og Finnøy er en derfor avhengig av avtaler 
med grunneier for å opprette og vedlikeholde turløyper og få tilgang til turområder.   
Ferdsel i landbruksområder kan skape konflikter i forhold til beitedyr og slitasje i form av tråkkskader. 
Grinder som ikke blir lukket, ødelagt gjerder og hunder kan føre til at beitedyr kommer på avveie. Hund kan 
skremme og jage sau og i verste fall føre til tap av dyr. Storfe på beite kan føre til farlige situasjoner hvis 
turgåere blir for nærgående. Det er derfor behov for informasjon om adferd når turområder skal 
kombineres med aktiv landbruksdrift.  
Ved å tillate turstier i aktive landbruks-/beiteområder kan en være med å skape legitimitet for landbrukets 
verdi for både matproduksjon og landskapsproduksjon.  
  
Hensynssone grønnstruktur H540 
Hensynssone grønnstruktur er brukt på LNF-områder i “gamle” Stavanger og hensikten med hensynssonene 
er å synliggjøre og sikre grønne forbindelse og turveier/-områder som ikke er regulert eller avsatt til 
grønnstruktur i kommuneplanen.  

 
Hensynssone landskap H550  
Hensynssone landskap er satt for å synliggjøre særlig viktige landskapsområder. Dette gjelder «Utvalgte 
kulturlandskap», deler av «Kulturhistoriske landskap (KULA)», deler av «Vakre landskap Rogaland» og noen 
områder hentet fra kulturminneplanen. 
  
Ved behandling av alle saker i landbruksområdene skal hensyn til landskap være med i 

vurderingsgrunnlaget. Der hensynssone landskap er vist i tillegg til LNF-formålet skal dette hensynet 

ivaretas og retningslinjer til hensynssonen blir utgangspunkt for vurderingen.  

Forutsetning for opprettholdelse og ivaretakelse av disse landskapsverdiene er aktiv landbruksdrift.  

Landskapsområdene omfatter også viktige naturtyper som krever egne driftsformer. Innenfor «utvalgte 

kulturlandskap» er det inngått avtaler om skjøtsel av så som kystlynghei og naturbeitemark. Områdene 

«utvalgte kulturlandskap» er et samarbeidsprosjekt mellom bonden og myndighetene for å ivareta disse 

unike naturverdiene gjennom aktiv skjøtsel med beitedyr og redusert eller ingen gjødsling. 

 
Hensynssone bevaring av naturmiljø H560  
Innenfor LNF-områdene er det en del områder som er registrert i nasjonale register med særlig verdifulle 
naturverdier. Arealene som har fått hensynssone natur på land er relativt små er områder som uansett ikke 
høstes maskinelt.  
Bevaring av noen viktige naturtyper som lynghei og naturbeitemark krever skjøtsel i form av beite, forbud 
mot gjødsling etc. Det vil si at bevaring av naturtyper noen ganger ikke er forenelig med moderne 
driftsformer. Områdene kan ikke godkjennes som spredeareal for husdyrgjødsel.  
  
Hensynssone bevaring av kulturmiljø H570  
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Hensynssonen er brukt på en del naustmiljøer i LNFa-områder. Dette gjelder en noen særegne og viktige 
bygningsmiljøer. Ingen vesentlig konsekvens for landbruket.  
  
Båndlegging av områder med vedtak etter naturmangfoldloven H720 og kulturminneloven H730   
Dette gjelder områder som er freda etter andre lover. Områdene viser i kommuneplanen med egen 
skravur, men har ikke andre virkninger en det som allerede er vedtatt i lover og forskrifter.  
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 Konklusjon 
Stavanger er en stor landbrukskommune med ansvar for å ta vare på og forvalte arealene som inngår i 

matproduksjon og landbruksdrift, men også kulturlandskapet og naturmangfoldet som inngår i LNF-

formålet. Jordvern har vært et viktig tema i denne rulleringen av kommuneplanen. Med store arealreserver 

og lav befolkningsvekst er det ikke lenger grunnlag for en arealutvikling som bygger ned verdifull 

landbruksjord og natur, hverken i byområdet eller i andre deler av kommunen. Samtidig har Stavanger som  

byområde utbyggingspress på arealene, og jordvern må prioriteres mellom andre behov. 

Jordbruksarealene i Stavanger har god og fruktbar jord som i kombinasjon med gunstig klima, gir stor gras- 
og planteproduksjon. Landbruket er i hovedsak tuftet på grovfôrproduksjon, med gras til høsting og beite 
for kyr, storfe og sau.  I tillegg er det stor produksjon av kylling, egg og svin. Jordbruksarealene har stor 
verdi som spredeareal for husdyrgjødsel, også for disse produksjonene. Arealene sikrer matproduksjon for 
dagens og framtidens generasjoner, og er næringsareal som gir grunnlag for verdiskapning og sysselsetting 
på gardsbruk og i foredlings- og salgsapparatet.  
 
Et jordvernmål for perioden 2023-2040 er foreslått, basert på Stavanger sin andel av det nasjonale og 

regionale (12 %) jordvernmålet: 

• Det skal ikke omdisponeres mer enn 24 daa jordbruksareal i reguleringsplan pr. år. 

• Det skal ikke bygges ned mer enn 66 daa jordbruksareal pr. år.  

• Omdisponering av uregulerte arealer i kommuneplanens arealdel skal reduseres. 

 

I Stavanger er det nesten 1.100 daa uregulert dyrka mark av god kvalitet avsatt til ulike byggeformål i 

gjeldende kommuneplaner. Det er regulert 1.965 daa dyrka mark, og 297 daa dyrka mark er under 

regulering til andre formål enn landbruk. De uregulerte områdene er vurdert for å finne mulige arealer for 

tilbakeføring til LNF-formål. I tillegg er noen byggeområder i Finnøy vurdert, jf. gjeldende kommuneplan og 

utvidet jordvernbegrep. Totalt foreslås ca. 1.300 daa tilbakeført til LNF-formål, av dette er ca. 615 daa 

landbruksjord/dyrka mark. Ny/endret langsiktig grense for landbruk er foreslått som følge av dette, men 

også for å øke arealene på «landbrukssiden» av langsiktig grense. På denne måten kan Stavanger kommune 

sine ambisiøse mål for jordvern og naturverdier nedfelt i arealstrategien og flere politiske saker ivaretas.  

Stavanger kan være en grønn spydspiss og regionmotor, bidra til å nå det nasjonale og regionale 

jordvernmålet, og til å løse globale utfordringer nedfelt i FN sine bærekraftmål. 

Størrelsen på tilbakeført areal og fordeling av dyrka mark osv. kvalitetssikres i høringsperioden og må 

eventuelt justeres i forhold til politiske vedtak i den videre planprosessen. Det vil være naturlig at slike tall 

inngår i det framtidige arealregnskapet for Stavanger kommune der en gjør beregninger i forhold til 

oppnåelse av jordvernmålet, målet om arealnøytralitet for naturverdier, klimaregnskapet m.m. 

En metode for å beregne jordvernmål er under utarbeiding på nasjonalt nivå. Stavanger kommune må se til 

dette arbeidet når det i framtiden skal lages et arealregnskap for jordvernmålet. Utgangspunktet vil være 1. 

januar 2020. 

Det nye nasjonale jordvernmålet ble vedtatt sommeren 2021, parallelt med jordvernarbeidet i Stavanger 

kommune. Før en eventuell innstramming og konkretisering av jordvernmålet i Stavanger i tråd med det 

nye nasjonale jordvernmålet og veileder til regionalplanen, bør kommuneplanen høres. Da kan en fastslå 

ambisjonsnivået for jordvern i Stavanger, inkludert eventuell tilbakeføring av arealer til LNF-formål.  


