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Dette brevet sendes fra: Frivillige organisasjoner med i styret i Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

Rogaland 

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

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har to lokale utvalg, FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

Uttalelse til forslag om å avgrense motorferdsel på Elvenes, Bore, Klepp kommune 

Det vises til sak om å etablere bom på Bore for å regulere motorisert ferdsel til Elvenes. Det er snakk 

om en vei i selve landskapsvernområdet der staten er den åpenbare regulanten.  

I sommer gjennomførte Fylkesmannen i Rogaland høring for å få innspill til behandlingen av saken. 

Det framgår av det tidligere høringsbrevet at Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med Jæren 

friluftsråd, ønsker å regulere den motoriserte ferdselen til parkeringen på Elvenes, nord på Bore.  

Etter det FNF Rogaland erfarer, er det ikke konkludert i saken. En del av politikerne i Klepp er 

negative, men mange frivillige organisasjoner, Jæren friluftsråd mv. er positive til den foreslåtte 

reguleringen.  

Styret i FNF Rogaland drøftet saken i styremøte 28. oktober.  

De frivillige organisasjonene i FNF Rogaland styre støtter innføring av regulert motorisert ferdsel til 

Elvenes ved hjelp av bom.  

I styret er turistforeningene i Haugesund og Stavanger representert, sammen med Jeger og fisk, 

avdeling Rogaland, NOF avdeling Rogaland, speiderkretsene i Rogaland og Naturvernforbundet i 

Rogaland. Innføring av bom vil være å ta på alvor prinsippet om differensiert forvaltning av Jæren 

landskapsvernområde der noen områder tilrettelegges intensivt for ulike aktiviteter, mens andre 

områder i større grad skjermes for å ta vare på de mest sårbare naturområdene. Dette er i tråd med 

de strategiske grep som foreslås i ny besøksstrategi for Jæren landskapsvernområde. 

Når det nå er etablert ny stor parkering på Bore, vil behovet for parkering på Elvenes bli vesentlig 

redusert. Den nye parkeringen betyr at den samlede parkeringskapasiteten øker selv om den gamle 

parkeringsplassen ytterst på Elvenes fjernes. 

mailto:fmropost@fylkesmannen.no
mailto:fmropost@fylkesmannen.no


2 
 

 

 

 

Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger 
rogaland@fnf-nett.no / 46 85 07 86 

       www.fnf-nett.no/rogaland   

       Org. nr.: 998129028 

Det foreslåtte tiltaket vil bety bedre skjerming av sårbart fugleliv og planteliv i området, blant annet 

hekkende sanglerker, rødnebbterner og sandloer. Det vil også bety at næringssøkende fugl på trekk 

og i forbindelse med overvintring, vil utsettes for mindre forstyrrelser enn i dag. I dag brukes 

området i betydelig omfang av folk som lufter hundene sine, dessverre i del tilfeller uten å overholde 

båndtvangen. Samlet sett vil det foreslåtte tiltaket bety bedre beskyttelse av dagens naturverdier og 

for de fleste sikre bedre kvalitet på friluftsopplevelsen i området. 

Samtidig som naturen blir bedre ivaretatt kan bommen medføre en styrking av opplevelsesverdiene. 

Mindre støy, støv og forstyrrelser fra trafikk, vil for mange bety en bedre friluftsopplevelse.  Tiltaket 

sees også i sammenheng med besøksstrategien som nå er på høring. 

FNF Rogaland støtter etablering av bom på veien til Elvenes snarest mulig.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Emily L. Halvorsen, 

Koordinator 

 

 


