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Klage på manglende innsyn i plan for tilrettelegging for fuglearten hortulan på
Flakstadmåsan (Jødahlsmåsan) ved konsesjon for torvdrift
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) klager hermed Degernes
Torvstrøfabrikk, Storetorp, 1892 Degernes, inn for Klagenemnda fordi vi etter gjentatte henvendelser til virksomheten ikke har fått tilgang til planer eller tiltak som er utarbeidet for å ivareta
hortulan, slik den gitte konsesjonen for torvdrift setter som vilkår. Vi viser i den forbindelse til
miljøinformasjonslovens § 19, 2. ledd.
Innledning
Degernes Torvstrøfabrikk AS fikk ved brev 19.03.2013 konsesjon fra Ullensaker kommune til
leie og uttak av torvressurser på Flakstadmåsan (Jødahlsmåsan) i medhold av konsesjonslovens
§ 3 (brevet er vedlagt). Denne avgjørelsen var sterkt omstridt, fordi dette myrområdet var fylkets
siste hekkeplass for hortulan og samtidig er et viktig rasteområde for sædgås på trekk. Videre
er torvmyrer en truet naturtype fordi mange av torvmyrene er drenert (grøftet) og omdannet til
jordbruks- eller skogbruksareal eller utnyttet i torvproduksjon. I tillegg ligger Flakstadmåsan nær
Grenimåsan naturreservat (sumpskog), som står i fare for å tørke ut ved moderne torvdrift med
omfattende grøftesystemer.
I konsesjonsvedtaket er følgende formulering tatt inn: Landbrukskontoret forutsetter at det tas
nødvendige hensyn for å ivareta fuglearten hortulan i forbindelse med det omsøkte tiltaket.
Henvendelser i saken
04.11.2013 sendte NOF OA det første brevet til Degernes Torvstrøfabrikk, der vi viste til konsesjonen og kravet om å ta nødvendige hensyn til hortulan. Vi ba om å få tilsendt dokumentasjon på planer og tiltak som var utarbeidet for å oppfylle konsesjonen. Vi fikk ikke noe svar, og
17.01.2014 skrev vi til Ullensaker kommune og etterlyste dokumentasjon. 12.12. samme år purret
vi på brevet, og 18.12. svarte kommunen. Kommunen beklaget seint svar, og bemerket at også
torvstrøfabrikken burde ha svart på vårt brev.
Kommunen refererer til en redegjørelse de har mottatt fra torvstrøfabrikken via advokatfirma
Wellies (nå nedlagt). Her vises det til at etter drift på myra kan den tilbakeføres slik at arten i størst
mulig grad tas hensyn til. Kommunen konkluderer med at dette er tilstrekkelig til å ivareta arten på
Flakstadmåsan, og understreker at de vil følge opp videre torvuttak så det blir utført slik det framgår av redegjørelsen (våre understrekinger).

Etter NOF OAs syn oppfyller dette langt fra konsesjonskravet. For det første representerer det
ingen tiltaksplan eller konkrete tiltak, for det andre vises det til situasjonen etter avsluttet drift,
mens konsesjonen gjelder driftsfasen. Dette påpekte vi i et nytt brev 28.09.2015 til Degernes
Torvstrøfabrikk, der vi også tilføyde at kommunen ser ut til å kjenne virksomhetens driftsplaner og
tilrettelegging for hortulan.
NOF OA ba derfor på nytt om å få dokumentasjon på tiltak. Vi purret på dette brevet 15.10.2015,
og viste nå også til miljøinformasjonsloven (mil). Vårt siste brev i saken er datert 16.11.2015, der
vi minte torvstrøfabrikken om mils krav om å utlevere etterspurt informasjon innen 15 virkedager
etter framsatt krav, og varslet at om vi ikke fikk svar innen 15 dager ville vi oversende saken til
Klagenemnda for miljøinformasjon. Det siste brevet sendte vi også rekommandert. Alle refererte
brev er lagt ved.
Etter ca. 10 dager fikk NOF OA ved leder en telefon fra et styremedlem i Grønt AS (som eier 100
prosent av aksjene i Degernes Torvstrøfabrikk). Vedkommende opplyste at Degernes torvstrøfabrikk hadde levert tiltaksplanen for hortulan til Ullensaker kommune, og at vi derfor måtte
henvende oss til kommunen for å få planen.
Oppsummering
I Ullensaker kommunes konsesjon til Degernes Torvstrøfabrikk for moderne torvstrødrift ligger
det inne et krav om å ta nødvendige hensyn for å ivareta fuglearten hortulan. NOF OA ønsket å
bli orientert om hva torvstrøfabrikken konkret har gjort for å oppfylle dette kravet i form av tiltak
eller planer. Vi har sendt virksomheten fire brev om dette, og Ullensaker kommune to. Vi har
fått skriftlig svar fra kommunen etter purring, der det gis inntrykk av at torvstrøfabrikken har
en driftsplan med tilrettelegging for hortulan. Dette understrekes av at NOF OA, etter vårt siste,
rekommanderte brev fikk telefon fra torvstrøfabrikkens eierselskap Grønt AS, om at planen vi
etterlyste er oversendt Ullensaker kommune.
Det er derfor god grunn til å anta at det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på hortulan, og det
er hevet over enhver tvil at NOF OA som forening for vern av fuglelivet har rett til innsyn i denne
planen, jf. mils § 16.1.
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