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Stavanger, 11.01.2022 

 

Dette brevet sendes på vegne av Stavanger faglig råd i Forum for natur og friluftsliv i Rogaland: Stavanger 
turistforening, Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening, Naturvernforbundet i Rogaland, Norges 
Speiderforbund Vesterlen Krets, KFUK-KFUM speidere i Stavanger, Sørmarkas venner, Botanisk forening og 
Stavanger Kajakklubb 

 

Stavanger faglig råd i Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til jubileumsarbeidet 
Stavanger 900år og satsningsområdet Ullandhaug 2025. Vi har innspill til den planlagte gangbroen 
opp til Ullandhaugtårnet. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Til sammen representerer vi betydelige allmenne interesser innen 
naturvern, landskap og friluftsliv. 

Faglig råd er positive til at man ønsker å gjøre Ullandhaugtårnet mer tilgjengelig for allmenheten 
gjennom bruk av heis og trappegang opp til de øverste platåene. Det vil være en flott gave til 
Stavangers befolkning.  

Planene om gangbroen rundt tårnet og plassering av toaletter har vi merknader til. Ettersom et av 
nøkkelordene i jubileumsfeiringen er omstilling stiller faglig råd seg undrende til at man ønsker å 
bygge en gangbro som vil gå ut over grønnstrukturen i Sørmarka. Å bygge noe nytt er ikke omstilling. 
Gangstien vil ikke bare utgjøre en ytterliggere nedbygging der pilarene står, men området under 
stien vil bli skyggelagt og utsatt for drypp.  

Faglig råd er positive til at det foreslås å anlegge toaletter ved Ullandhaugtårnet. Vi oppfordrer 
kommunen til å legge toalettbygget inntil tårnet slik at det i minst mulig grad fragmenterer 
grønnstrukturen rundt.  
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Til slutt ønsker faglig råd å gi innspill til satsningsområdet Ullandhaug 2025 som helhet. Verden er 
midt i en naturkrise og den nye kommuneplanen konstaterer at Stavanger skal være en grønn 
spydspiss. Hovedmålet i Grønn plan er at: 

Stavangers grønnstruktur skal bevares og videreutvikles som bruks- og rekreasjonsområder 
for mennesker, for naturmangfold og for å bidra til klimatilpasning. 

På bakgrunn av dette utfordrer vi komiteen til å satse på en omstilling som ser fremover mot de 
neste 900 årene. Stavanger kommune bør peke seg ut et naturområde i Sørmarka der man kan 
gjennomføre naturrestaurering eller habitatforbedring i forbindelse med jubileet. Dette kan 
eksempelvis være å restaurere våtmarksområdet ved Sørmarka idrettspark eller gjennomføre 
treslagsskifte i deler av skogen der det i dag er gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Koordinator 
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Kopi: 
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