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Jærstrendene landskapsvernområde. Dispensasjon til brenning av St.Hansbål i 2021 ved Regestranda, Sola kommune
Vedtak
Arrangementet er tidligere år avviklet uten at vi har mottatt klager eller har registrert
slitasje som er i konflikt med formålet med vernet. Gitt arrangementets allmenne karakter,
bålets beliggenhet og vurdering etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven, finner Statsforvalteren å
kunne gi dispensasjon fra § 3A-1 i verneforskriften for Jærstrendene landskapsvernområde, til
etablering og brenning av St. Hans bål i 2021, jf. § 5-2 og § 5-3. Det gis ikke dispensasjon fra
verneforskriften § 3A-9 til motorisert ferdsel i verneområdet.
Det er knyttet følgende vilkår til dispensasjonen:
• Bålet må bygges på samme sted som tidligere år og trekkes så langt ned mot sjøen som
mulig. Oppbygging av bålet må skje tidligst 1 uke før St. Hans, og må ikke inneholde noen
former for farlig avfall.
• Det er forbud mot motorisert ferdsel i verneområdet. Kvist/material til bålet må bæres fram
til bålplassen.
• Vegetasjonsdekket areal skal ikke ha noen form for skade/slitasje etter arrangementet.
• Rester fra bålet og området rundt skal være ryddet innen påfølgende lørdag.
• Statsforvalteren skal ha tilsendt enkel rapport (e-post) om gjennomføringen med antall
besøkende, og bilder fra ferdig ryddet bålplass senest innen 1.juli 2021.
Denne dispensasjonen gjelder i forhold til verneforskriften for Jærstrendene landskapsvernområde.
Regestranden velforeningen må selv innhente tillatelse fra brannvesen.
Klagerett
Dette vedtaket kan klages til Miljødirektoratet. En eventuell klage skal stiles til Direktoratet, men
sendes om Statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtaket.
Bakgrunn for saken
Vi viser til e-post av 3. juni 2021 fra Regestranden Velforening v/Hans Dreyer som søker om tillatelse
til brenning av St. Hans bål 2021 i landskapsvernområdet på Regestranda, Sola kommune.
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Arrangementet er et tradisjonelt arrangement i regi av Regestranden velforeningen. Velforeningen
har siden begynnelsen av 60- tallet gjennomført Sankthans‐feiring på sammen sted. Velforeningen
har etablert regler for brenningen og varsling til brannvesen, i tillegg til at det søkes om dispensasjon
fra verneforskriften for Jærstrendene landskapsvernområde. Bare brennbart materiale (kvist og
trær) fra hytteeierne i området blir brent på bålet, og bålplass og området rundt blir ryddet i
etterkant. Det blir ellers presisert at en vil forholde seg til aktuelle Covid-regler
Hjemmelsgrunnlag
Jærstrendene landskapsvernområde ble vernet på nytt etter naturvernloven ved
Kronprinsregentens resolusjon av 12.12.2003. Naturvernloven er erstattet av naturmangfoldloven
av 19.06.2009.
Formålet med vernet er å ta vare på det egenartede natur- og kulturlandskapet på Jærstrendene
med sine særmerkte strandtyper og de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske element
som medvirker til å gi området et særpreg. Statsforvalteren i Rogaland er satt til å forvalte
verneområdet.
Ifølge verneforskriften:
§ 3A-1 er alle inngrep og tiltak som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapet sin art eller
karakter forbudt, herunder nye (…) forurensinger, bort legging, brenning og lagring av avfall, (…).
Opplistingen er ikke fullstendig.
§ 3A-9 er motorferdsel på land forbudt.
§ 3A-14 er større arrangement og tilstelninger ikke tillatt, med unntak av aktivitet og områder for
dette etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan.
Etablering og brenning av St. Hans bål innenfor verneområdet er i utgangspunktet i strid med
verneforskriften og krever dispensasjon for å kunne gjennomføres.
I følge § 5-2 kan forvaltningsstyresmakten etter søknad og på vilkår gi tillatelse til etablering
av bålplass i tiden fra 1. juni - 30. juni for St. Hans-feiring.
Likeledes kan det etter § 5-3 på vilkår gis dispensasjon til større arrangement og tilstellinger.
I Forvaltningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde 2010, del 1 kap. 5.3.9 heter det bl.a. at
Fylkesmannen tar sikte på en fleksibel dispensasjonspraksis på vilkår, men at dispensasjon til nye
bålplasser ikke kan påregnes. Videre i kap. 5.4.9 er Solastranden utpekt som aktuelt arrangementområde i Sola kommune.
Fylkesmannen skal gjøre vurderinger etter rettsprinsippene §§ 8-12, jf.§ 7 i naturmangfoldloven:
Vurdering
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Det vises til nevnte forvaltningsplan for verneområdet. Kunnskapsgrunnlaget er svært godt. Det
omsøkte området for gjennomføring av St. Hans arrangement ligger i et statlig sikra friluftsområde.
Det aktuelle arrangementsområdet består av gress-eng ned mot strandberg/steinstrand, og vil ikke
påvirke trua naturtyper eller arter.
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Noe av problemet i forhold til St. Hans-feiring, er ofte forsøpling av området som følge av en tidlig
etablering og dårlig opprydding i etterkant. Det blir derfor stilt strenge krav om etablering og
opprydding i området.
For øvrig legger Statsforvalteren vekt på at det er snakk om et åpent, felles arrangement for lokale
beboere og hytteeiere i området. Dersom det blir for mange deltakere kan dette føre til uønsket
slitasje. Fylkesmannen ønsker derfor at det i tilbakemeldingene fra Regestranden velforeningen blir
gitt et estimat over antall deltakere.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Prinsippet skal nyttes i tilfeller der det kan være tvil om konsekvensene for miljø og
verneverdier. Vår kjennskap til spesielle verneverdier er gode, og tilsier at omsøkte tiltak kan
gjennomføres uten varig skade eller svekking av vernekvaliteter, dersom ikke arrangementet blir for
stort og så lenge vilkår for dispensasjonen blir oppfylt.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Verneområdet er inndelt i ulike forvaltningssoner med tanke på differensiert forvalting.
Formålet er å skjerme spesielt sårbare og utsatte områder, og samtidig kunne imøtekomme ønsker
om ulike arrangement i område med større slitestyrke og tilrettelagt parkering. Området ved
Solastranden er utpekt i forvaltningsplanen som et aktuelt område for ulike tilstelninger jf.
forvaltningsplan del 1. Tilkomst og parkering kan skje til fots fra parkeringsplass ved Regestranden.
Forøvrig er sonen ferdselskategori 2 -sone, dvs. omfattende tilrettelegging og informasjon.
§ 11. (kostnadene ved forringelse av miljø skal bæres av tiltakshaver)
En gjennomføring av omsøkte arrangement vil under gitte vilkår ha liten negativ virkning på
verneverdiene. Regestranden velforening er fullt og helt ansvarlig for alle kostnader, opprydding i
etterkant og ansvarsforhold forøvrig.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Bålet må ikke inneholde noen former for farlig avfall, som f.eks. trykkimpregnert materiale eller
medføre giftig/farlig røyk. Oppbygging av bålet må skje tidligst 1 uke før arrangementet og på
samme sted som tidligere år.
Rester etter bål og søppel skal være ryddet senest påfølgende lørdag.

Med hilsen
Per Kristian Austbø
ass. fylkesmiljøvernsjef

John Inge Johnsen
naturvernkonsulent
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