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Stavanger kommune 

 

  

Stavanger kommune støtter Mattilsynet sitt forslag om endring i forskrift om 
kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann. Det er viktig at 
kommunesammenslåingen fører ikke til endringer i sonetilhørighet som kan føre til 
betydelig skade for fruktnæringa.  
 
Vi støtter opp om at gamle Finnøy kommune som nå er en del av Stavanger kommune skal 
fortsatt ligge i bekjempelsessone for pærebrann og ikke som resten av Stavanger 
kommune i pærebrannsone. Dette er særs viktig for fruktnæringa i gamle Finnøy 
kommune. 
 
 
Fra Mattilsynet sitt forslag: 
 
«Endringer i paragraf 3 bokstav a. Pærebrannsone:» 
 
«Nye Stavanger kommune er slått sammen av de tidligere kommunene Stavanger, 
Rennesøy og Finnøy. Dessuten tilhører nå hele øya Ombo nye Stavanger kommune. Den 
var tidligere delt mellom Finnøy og Hjelmeland. De tidligere kommunene Stavanger og 
Rennesøy tilhørte pærebrannsona før sammenslåinga, mens tidligere Finnøy kommune 
tilhørte bekjempelsessona. Ettersom tidligere Finnøy kommune kun består av øyer, 
foreslås den nye kommunen å deles i to mht. status for pærebrann, slik at Stavanger 
unntatt øyene Finnøy, Sør-Talgje, Fogn, Byre, Sørbokn, Måløy, Halsnøya, Ombo og 
øygruppa Sjernarøyene skal tilhøre pærebrannsona.» 
 
Vi er enige med intensjonen, men vi mener at «Byre, Sørbokn, Måløy» bør erstattes med 
«øygruppa Fisterøyene». Byre, Sørbokn og Måløy er en del av denne øygruppa, men det 
hører flere øyer til øygruppa som også bør inkluderes i bekjempelsessonen. Dette er øyer 
uten fast busetting, men med hytter, friluftsområder og en god del utmark. Det kan være 
behov for bekjempelsestiltak på disse øyer. Det er spesielt viktig å ta med hele øygruppa 
fordi det er betydelig kommersiell epleproduksjon på Sørbokn og Byre som er en del av 
denne øygruppa. 
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Teksten skal da lydes:  
«… Ettersom tidligere Finnøy kommune kun består av øyer, foreslås den nye kommunen å 
deles i to mht. status for pærebrann, slik at Stavanger unntatt øyene Finnøy, Sør-Talgje, 
Fogn, øygruppa Fisterøyene, Halsnøya, Ombo og øygruppa Sjernarøyene skal tilhøre 
pærebrannsona.» 
 
 
Fra Mattilsynet sitt forslag: 
 
«Endringer i paragraf 3 bokstav b. Bekjempelsessone:» 
 
«Som også nevnt i samme omtale, er nye Stavanger kommune slått sammen av tidligere 
kommuner med ulik status for pærebrann. Det forslås at øyene Finnøy, Sør-Talgje, Fogn, 
Byre, Sør-bokn, Måløy, Halsnøya, Ombo og øygruppa Sjernarøyene skal tilhøre 
bekjempelsessona.» 
 
Her foreslår vi samme endring til:  
«… Det foreslås at øyene Finnøy, Sør-Talgje, Fogn, øygruppa Fisterøyene, Halsnøya, 
Ombo og øygruppa Sjernarøyene skal tilhøre bekjempelsessona.» 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Helge Rygg Silke Dorothee Ullrich 
Leder landbruk og havbruk saksbehandler 
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