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Viser til overnevnte brev.

Deres ref.: 2016000181-62/2019012882

leg eier og bor på gnr. 73, bnr. 7og 13.

Etter å ha sett på mottatt brev med vedlegg, harjeg kommet frem til følgende;

Det å dele opp utmarken, og å omregulere disse områdene for boligformål, er en meget dårlig idé.

For det første blir utmarken, som også brukes som beite, delt fra jordene slik at de beitende

dyrene ikke vil kunne ferdes mellom jordene og utmarken. Det vil begrense beiteområdene

betraktelig og gjøre fremtidig dyrehold nærmest umulig — noe som burde prioriteres som mulighet i

en landbrukskommune som Sveio. Det vil derfor være til fordel å få veien som er vist midt gjennom

utmarken satt opp lengst mulig mot nord-øst av området, itråd med tidligere vedtak.

Et annet argument for å bevare mest mulig av utmarken som et sammenstående område

med gårdene ogjordene rundt, er at dersom disse beiteområdene ikke blir holdt nede av husdyr, vil

all lyngen og den nåværende vegetasjonen som er å finne her bli overgrodd. Punkt 3.1.2 i det

mottatte forslaget vil således ikke kunne overholdes. Det vil også føre til negative konsekvenser for

bier og andre pollinerende insekter. Det må nevnes at det er biehold på Ekrene. Det er også andre

steder startet verning av lyngområder.

Som et tredje punkt, er jeg ikke interesserti å få eiendommen min plassert som et skue for

ny bebyggelse, som kan komme rett utenfor huset mitt.

Min slekt har bodd og drevet gården med gårdsnummer 73/2, med tilhørende utmarksområder i

generasjoner. Det å la disse områdene forsvinne vil være svært uheldig på mange måter, med den

mest åpenbare konsekvensen av at et tradisjonelt og godt bevart kulturlandskap i Sveio vil forsvinne.

Dette er også stikk i strid med betingelsene i det mottatte forslaget til ny områderegulering (jf. punkt

3.1.1).

Hele prosessen med utbyggingen av Ruphus-byggefeltet har tråkket alle oss «ur-beboere» på

tærne helt fra starten. Det har heller aldri vært et ønske fra oss å ha byggefelt i nærområdet med

bl.a. den farlige trafikken dette har medført. Alle krav og klager tidligere innsendt fra mine naboer, og

faktiske vedtak om bygging av nv vei (som skulle stå ferdig i 2009), har regelrett blitt oversett og

overkjørt. Det å nekte egne barn å gå ut alene, fordi trafikken mot feltet ikke tar hensyn til verken

hastighet eller at barn leker, er ikke noe moro.

På bakgrunn av vedtak om ny Rophusvei (og bom på nåværende vei) allerede for over ti år

siden, ser jeg ikke noen grunn for at grunneiere skal gå med på å la mer av eiendommene sine bli

omregulert som en konsekvens av nye ønsker fra kommunen.
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Utfra hva jeg erfarer  er det ingen av oss «ur-beboerne» som ønsker mer bebyggelse her

omkring. Selv om én grunneier valgte å omregulere og selge sin eiendom (Rophus) betyr det ikke at

man kan ta for gitt at dette i etterkant er ønsket av de resterende grunneierne. i prosessen opp

gjennom årene kan det se ut til at dette har vært en antagelse.

La LNF området bli ivaretatt på grunneieres premisser!

Omregulering av dette området er å ødelegge naturen, gårdene med tilhørende kulturlandskap, sette

bremser for fremtidig drift og er helt unødvendig.

Med hilsen

Kristen Andreas Ekrene Vik
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