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FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Stavanger representerer organisasjonene 
nesten 7 000 medlemskap og ca. 200 000 frivillige timer pr. år.   Følgende lag og foreninger er med:  Stavanger og 

Rogaland  Jeger og Fiskerforening, Norges speiderforbund Vesterlen krets sine grupper i Stavanger, Rogaland KFUK-KFUM 
speidergrupper i Stavanger, Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og Omegn 
Lokallag, Norsk Botanisk Forening, Sørmarkas Venner, Stavanger og Vaulen orienteringsklubber, og Stavanger Kajakklubb. 
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Stavanger kommune 
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 
 
 
Stavanger,  24.09.2012 
 
 
 
KOMMENTAR TIL FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR STAVANGER 2012 - 2015 
 
Forum for Natur og Friluftsliv i Stavanger takker for invitasjon til å komme med synspunkter og 
innspill til strategiforslaget. Vi er glad for at kommunens overordnede mål om bærekraftig 
utvikling videreføres og håper at målsettingene til Framtidens Byer blir realisert med gode 
marginer.  
 
De politiske føringer og prioriteringer, kapittel 1.2 viser til relevante lokale vedtak. FNF 
Stavanger foreslår at kommunen også viser til de ‘Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging.’ Her er det lagt stor vekt på bærekraft og verdien av natur både for 
naturmangfold og for aktivitet. Der står det bla.: ‘Tilrettelegging for friluftsliv, lek, rekreasjon 
og økt fysisk aktivitet kan forebygge helseplager og sykdom i befolkningen.’ Vi vil også tilføye 
at forskning viser at aktivitet ute gir en betydelig total helsegevinst fremfor aktivitet inne. 
Friluftslivsaktivitet er også tilgjengelig for de fleste, er svært rimelig og kan bidra positivt til å 
jevne ut sosiale helseforskjeller. Derfor er det så viktig også å ta med ordet natur der det hører 
hjemme i planstrategien.   
 
 
FNF foreslår også følgende endringer og tillegg:  
 
Kapittel 2.2., 6. paragraf, inkluder natur her: ‘- slik som tobakk, alkohol, kosthold, fysisk 
aktivitet, tilgang til natur, luftforurensing, støy, inneklima og vannforsyning.’ 
Naturopplevelse, enten direkte eller gjennom et vindu, bidrar positivt både i forebygging og 
behandling. 
 
Kapittel 2.6., siste paragraf, Slik kan vi møte utfordringene – legg til følgende: 

- Utvikle helhetlige strategier for de største grøntområdene med en felles plan for 
tilrettelegging og formidling 

file:///C:/Users/Documents%20and%20Settings/Emily/Local%20Settings/Temp/www.fnf-nett.no/rogaland


 

 

 

Side 2 av 2   

 

Forum for 
Natur og  
Friluftsliv 

Rogaland 

- Vurdere sikring av de viktigste friluftsområdene og korridorer ved bruk av andre 
virkemidler enn plan dersom det er nødvendig for å bevare tilstrekkelige arealer  

 
Kommunen er i gang med disposisjonsplaner og mulighetsstudier for flere av naturområdene. 
FNF Stavangers medvirkning har blitt godt mottatt og organisasjonene har gitt positive 
tilbakemeldinger. Noe FNF nå savner er en mere felles tilnærming til områdene og vi vil veldig 
gjerne samarbeide med kommunen videre i en slik prosess.  
 
I oppdateringsarbeidet med kommuneplanen står det i kapittel 3.2.2, s. 21, at en 
hovedoppgave vil være å løfte fram forebygging og folkehelse. Det vises ofte til at friluftsliv er 
en nøkkelfaktor både for å oppnå god folkehelse, fysisk og psykisk, men også for å utjevne 
helseforskjeller. Vi foreslår derfor at friluftsliv og naturopplevelse tas med som egne 
indikatorer når dette defineres for planarbeidet. 
 
FNF Stavanger ber om å få være høringsinstans i arbeidet med kommuneplanen. Dersom det 
opprettes referanse- eller kompetansegrupper vil vi gjerne bli invitert med. Vi ser fram til å 
høre fra kommunen og til å delta videre i planprosessene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Emily Halvorsen (sign.) 
Koordinator 
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Stavanger kommune Park og vei v. Torgeir Esig Sørensen 
FNF Stavanger Faglig Råd v. 
 Ole Norland, Rogaland KFUK-KFUM speidere 
 Ragnhild Ottesen, Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening 
 Øyvind Gjerde, Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og Omegn Lokallag 
 
 
 
 
 


