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Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) er et samarbeidsnettverk bestående av natur- 
og friluftslivsorganisasjoner. I Stavanger er det over 40 000 medlemskap knyttet til 
organisasjonene. Til sammen representerer vi betydelige allmenne interesser innen 
naturvern, landskap og friluftsliv. Organisasjonene har felles interesser i å sikre naturen og 
friluftslivsområdene i Stavanger. Vi håper derfor at dere vil ta inn punkter i 
partiprogrammene som styrker friluftslivet og naturen.  

Disse FNF organisasjonene holder til i Stavanger 
Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen 
krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Birdlife Rogaland/Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, 
Naturvernforbundet i Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening 
Nord-Jæren, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Bratte Rogalands 
Venner, Stavanger Kiteklubb, Sola Brettseilerforening og Ryfylke friluftsråd. 

  

Innspill til partiprogram i 
Stavanger 
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Vern Sørmarka og den sammenhengende grønnstrukturen i 
Stavanger. 

- Før kommunevalget i 2019 slo FNF sine organisasjoner ring om Sørmarka og inviterte 
de politiske partiene i byen til å være med. Politikerne lovet å arbeide for vern, og 
prosessen er startet. Nå må den fullføres! Grønnstrukturen i fastlands-Stavanger er 
under sterkt press og trenger et vern for å hindre nedbygging og fragmentering.  

Sikre finansiering til habitatforbedring og naturrestaurering. 
- Vi er i FNs tiår for naturrestaurering. I Stavanger har frivillige organisasjoner sammen 

med kommunen arbeidet for å restaurere bl.a. bekker og kulturlandskap. Arbeidet 
må fortsette og vi krever at videre satsning og at finansieringen sikres. Vi ønsker blant 
annet fugleholme i Mosvatnet, restuarering av hele Grannesbekken og restaurering 
av våtmarksområde ved Sørmarka idrettspark. 

Arbeide for bedre sykkelveier og kollektivtilbud til friluftsområder 
og utfartssteder i regionen.  

- Stavanger og regionens friluftslivsområder trenger bedre sykkelveier og 
kollektivtilbud! Det må bli enklere å velge de miljøvennlige løsningene.  

- Eksisterende veiareal bør omdisponeres til myke trafikanter. På den måten unngår 
man nedbygging av natur, sikrer jordvern og  

- Vi ønsker sykkelparkering og bysykler ved parkeringsplassene for kommunens 
friluftsområder, økte buss og båtavganger til Stavangers friluftsområder, og 
kollektivtilbud til regionale friluftsområder som Solastranden og Dalsnuten.  

Stanse omdisponeringen av jordbruksjord og viktige natur- og 
friluftslivsområder 

- FNs naturpanel er tydelige på at arealendringer er den viktigste grunnen til tap av 
artsmangfold. I Rogaland finner vi flere av de mest sårbare artene i tilknytning til 
jordbruksjord. Vi mener at det er bygget ned nok nå. Man må i langt større grad ta i 
bruk allerede nedbygde arealer. Vi ønsker at kommunen fører årlige arealregnskap 
som presenteres for politikere og befolkningen.  

Opprette et friluftslivets hus for frivillige organisasjoner. 
- Flere av regionens friluftslivsorganisasjoner har behov for kontorlokaler. Ved å 

samordne disse i et friluftslivets hus vil man kunne dele på fasiliteter og øke 
samarbeidet. Vi ønsker at kommunen legger til rette for kontorlokaler som de 
frivillige organisasjonene kan leie. 

 
 
 


