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Dette brevet sendes fra: Forum for natur og friluftsliv (FNF) v. FNF Stavanger faglig råd 

 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 
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Innspill til forvaltningsplan for bytrær, Del 1 - Strategi 
 

FNF i Stavanger er svært positive til forslaget om forvaltningsplan og strategi for bytrær i Stavanger.  

I flere år har vi vært vitne til manglende samhandling og uheldig planlegging som har gått sterkt 

utover mange av byens store og eldre trær. I flere tilfeller har en måttet ty til nødløsninger for å 

hindre skade og felling. Vi tror planen kan bli et godt verktøy for kommunen og bidra til positiv dialog 

med natur- og friluftslivsforeninger i Stavanger. 

Strategien beskriver prisverdige intensjoner for å bevare og øke antallet bytrær for bla. å styrke det 

biologiske mangfoldet, håndtere overvann, rense luften og bidra til gode levekår.  

Vi har noen innspill til strategien: 

• FNF mener at bytrærne bør løftes inn på den politiske dagsorden. Av utkastet kan vi ikke se 

om planen legger til rette for at hogst av gamle bytrær skal behandles politisk. Hvis noen vil 

hogge f.eks. en gammel bøk som ‘står i veien’ for et nødvendig tiltak mener vi at politikerne 

må gjøre et eksplisitt vedtak om dette. Det er først da vi får det helt nødvendige fokus på 

verdien av bytrær. 

• Store, gamle trær og de som er spesielt verdifulle for opprettholdelse av biologisk mangfold 

og som befinner seg i de større friområdene, som f.eks. i Sørmarka, bør også innlemmes i 

planen for registrering og merking. Planutkastet omfatter ikke trær i skogsområder som 

utvikler seg mer eller mindre naturlig, men det finnes også i disse områdene trær som 

trenger særlig tilsyn og forvaltning på linje med bytrærne som er beskrevet ellers i planen.  

• Spesielle hensyn må tas ved fortetting og strengere krav må stilles til utbyggere. 

Retningslinjene er et skritt i riktig retning men vi mener at de kan spisses enda mer. Nå som 

vi opplever dramatisk tap av arter og klimatilpasning blir en nødvendighet, har vi har ikke råd 

til å miste flere grønne ‘frimerker’ ei heller vanlige middelstore trær da disse er essensielle 

som bla. ‘hoppesteiner’ for fugler og insekter og for å hindre oversvømmelser i nabolag. 

• I kapittelet om kommunikasjon og samarbeid foreslår vi at kommunen lager en veileder over 

type trær som anbefales i private hager og hvilke som bør unngås. En liste med anbefalte 

trær for forskjellige forhold, sammen med råd og regler i en pdf fil, kan hjelpe og inspirerer 
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hageeiere i alle bydeler. Ta gjerne utgangspunkt i veilederen for Storhaug pluss typer trær 

som i disse dager skal gis ved søknad til private hager der men gjør den relevant for hele Nye 

Stavanger. 

 

FNF har tidligere adressert behovet for å beskytte trær i reguleringsplaner for f.eks. veiprosjekt, men 

har blitt møtt med blandet forståelse for det vi mener er optimale, langsiktige løsninger. 

Mosvannsparken har vært særs utsatt, et område som nå kan bli gjenstand for vernestatus. Der har 

noen tilsynelatende friske trær blitt felt de siste årene, uvisst for oss av hvilken grunn. Møllebukta er 

et annet område som er utsatt og det finnes selvsagt flere. 

Vi har også ved tidligere anledninger, seinest ved innspill til overordnet skjøtselsplan i 2018, påpekt 

at sikkerhetshensyn for ferdsel har blitt trukket vel langt som begrunnelse for å felle trær. På 

Hundvåg gjaldt dette trær nær tursti gjennom granskog, og der byens eneste hegrekoloni ville bli 

berørt ved planlagt trefelling. Resultatet av innsigelsene våre her ble, så vidt vi kan skjønne, bare at 

trefellingen ble utsatt til etter hekkesesongen for hegrene.  

Vi håper at planen med alle 3 deler, kan bidra til en mer helhetlig tilnærming til forvaltning av bytrær 

men også for trær som er særs viktige som landskapselement og for sårbare arter i større friområder. 

 

Med vennlig hilsen 

for FNF Stavanger faglig råd 
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