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FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer 
organisasjonene ca. 50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid.  Disse er med: Stavanger Turistforening, 
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-
KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i 
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, 
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening 
og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane og Jæren. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Stavanger kommune v/ Park og vei,  
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no 
 
 
Stavanger,  1. oktober, 2015    
 
 

Sørmarka friområde – innspill til disposisjonsplan 
 
Forum for Natur og Friluftsliv takker for muligheten til å gi innspill til planen og for at de 
frivillige organisasjonene har blitt aktivt involvert i prosessen. Denne uttalelsen sendes fra FNF 
Stavangers faglige råd som en oppfølger til innspill gitt på hørings- og andre møter. Sørmarkas 
Venner leverer i tillegg egen uttalelse.  
 
Kommunen har gjort et godt arbeid med planutkastet og foreslår noen svært viktige grep for å 
sørge for at Sørmarka forblir og styrkes som et av byens viktigste områder for friluftsliv og 
naturopplevelse. Vi vil her framheve og kommentere et par av forslagene: 
 
Sikring av grensene rundt Sørmarka  
Disposisjonsplanen viser en høy prioritering av bystyrets vedtak om å sikre Sørmarka i et 
langsiktig perspektiv. De nyeste reguleringene i kommuneplanens arealdel, tatt fra LNF 
områder, demonstrerer igjen behovet for andre mekanismer enn kommuneplanarbeid for å 
sikre viktige friområder. Som nevnt i disposisjonsplanen er dette behovet langt fra unikt for 
Stavanger, ei heller for Rogaland. Intensjoner i fylkesdelplaner, regionalplaner og definisjoner 
av marka/grønne grenser i f.eks. Sandnes og Haugesund, har vist seg vanskelig å følge.  
 
Forslaget om ‘’urban nasjonalpark’’, eller noe tilsvarende, er svært interessant og vi støtter 
forslaget om å ta dette konseptet som en satsing i ny plan for grønn struktur. Stavanger 
kommune har vært en foregangskommune med friområdeprosjektet og har her en ny 
fantastisk mulighet.  
 
Fylkeskommunen, som er i gang med en regional plan for friluftsliv og naturforvaltning, har 
også signalisert et ønske om å se på mekanismer for etablering av langsiktige grenser for nære 
natur- og friluftslivsområder. Sørmarka friområde bør da fremheves som en av de viktigste. 
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Utvidelse i sør – viktig for naturmangfold og vannforvaltning 
Vi støtter forslaget om å inkludere verdifullt skogområde og en buffersone for å bevare 
naturmangfoldet. Området består også av et bekkefelt og er derfor omfattet av vanndirektivet 
og tilhørende forpliktelser. Områdets betydning for overvannshåndtering og som et naturlig 
renseanlegg bør vektlegges og tas med i planer for vannforvaltning ikke bare for Sørmarka 
men også for universitetsområdet. 
 
 
Planen inneholder mange forslag som FNF organisasjonene har vært delaktige i. Vi er spesielt 
glad for at grønn overgang på tvers av E39 er tatt med og at vannressursene får 
oppmerksomhet. Vi vil svært gjerne bidra videre på mer detaljert nivå, f.eks. når det gjelder 
flerbruk og tilrettelegging. I første omgang ser vi nå fram til å bli inkludert i arbeidet med plan 
for grønn struktur. 
 
Med vennlig hilsen  
For FNF Stavangers faglige råd 
 
Emily Halvorsen  
Koordinator 
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