Forum for Natur og Friluftsliv
FNF Stavanger
Koordinator: Emily Halvorsen
Telefon: 468 50 786
E-post: rogaland@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/rogaland
Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger

Stavanger kommune
Bymiljø og utbygging, Park og vei
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Stavanger, 5. oktober, 2012

KOMMENTARER TIL DISPOSISJONSPLAN FOR EMMAUS FRIOMRÅDE
Forum for Natur og Friluftsliv i Stavanger (FNF) takker for muligheten til å komme med innspill
til planforslaget. Vi synes Stavanger kommune har gjort en grundig jobb og har inkludert
organisasjoner, naboer og andre på en veldig konstruktiv og positiv måte. Planen tar med mye
av det også FNF organisasjonene ønsker men vi ser at det kan være nyttig med en prioritering
blant alle forslagene.
Vi vil også påpeke viktigheten av å bevare kvalitetene som allerede finnes i området, bl.a.
naturmangfoldet og muligheten til å oppleve stillhet. Stille soner blir mer og mer viktig i
folkehelsesammenheng og for å bevare artene som finnes nær bebyggelse. Det er svært viktig
å verne om de få stille naturområdene som finnes i byområder og FNF ønsker at også disse
registreres på kartet. Stillhet er, som kjent, det friluftslivsutøvere verdsetter høyest ved
naturopplevelsen. FNF fraråder derfor nye stier i området men har forståelse for noe
utbedring av de som finnes, spesielt mht. tilgjengelighet til stranden.
Natur- og friluftslivsorganisasjonene mener det er viktig å bevare Emmausområdet mest mulig
naturlikt, slik det er i dag, og at tilrettelegging blir i tråd med dette ønsket. Det kan være en
fordel med litt rydding i buskas så lenge det ikke har negativ konsekvens for naturmangfold og
opplevelse.
FNF Stavanger foreslår å vurdere Emmausstranden som en mulig kandidat til Blått Flagg
registrering. Som en av Fremtidens byer burde en strategi for mer bærekraftig og tilrettelagt
bruk av de nære strandområdene være av interesse.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Stavanger representerer organisasjonene
nesten 7 000 medlemskap og ca. 200 000 frivillige timer pr. år. Følgende lag og foreninger er med: Stavanger og
Rogaland Jeger og Fiskerforening, Norges speiderforbund Vesterlen krets sine grupper i Stavanger, Rogaland KFUK-KFUM
speidergrupper i Stavanger, Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og Omegn
Lokallag, Norsk Botanisk Forening, Sørmarkas Venner, Stavanger og Vaulen orienteringsklubber, og Stavanger Kajakklubb.
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FNF organisasjonene som er spesielt opptatt av og som er hyppige brukere av området er
KFUK-KFUM speidere og medlemmer av Stavanger Kajakklubb. De ønsker følgende tiltak
prioritert:
• Tilgjengelighet til stranda – universelt utformet, for fisking, for å sette av kajakker fra
henger og biler innen rimelig avstand
• Gapahuk + grillplass – også dette bør være tilgjengelig for alle
• Lave brygger for kajakker og kanoer
• Enkle brygger til å fiske fra - som gjør det lettere og sikrere for grupper med barn
• Toalett
• Klatrejungel

FNF organisasjonene i Stavanger har god kontakt med kommunen og vil gjerne bli rådført mht.
detaljutforming når dette blir aktuelt. Ta gjerne kontakt direkte med den enkelte foreningen
eller koordiner via FNF sekretariatet.

Med vennlig hilsen

Emily Halvorsen (sign.)
Koordinator

Kopi:
Hilde Blokkum, Stavanger kommune Park og vei
FNF Stavanger Faglig Råd
Rogaland KFUK-KFUM speidere
Stavanger Kajakklubb
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