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Høringsuttalelse – planprogram for universitetsområdet
Forum for natur og friluftsliv (FNF) takker for anledning til å levere høringsuttalelse til
planprogram for områdeplaner for Sola og Stavanger kommuner. Vi viser til samtaler og epost
med saksbehandler der vi har fått utsatt frist. FNF i Stavanger og omegn består av 12 frivillige
natur- og friluftslivsorganisasjoner. Universitetsområdet er viktig for organisasjonene og for de
allmenne interessene mye grunnet sin beliggenhet ved et av Stavangers viktigste
naturområder, Sørmarka, men også av hensyn til naturen og mulighet for friluftsliv på selve
universitetsområdet.
Planprogrammet inkluderer mye bra men vi ser at hensynet til Sørmarka, naturmangfold,
vannforvaltning, friluftsliv og klima kan adresseres sterkere. Vi anbefaler en styrking av
planprogrammet og utredningsprogrammet som følger:
-

Sørmarka – Utrede behov for hensynssoner tilgrensende Sørmarka, naturlige og
praktiske overganger til universitetsområdet, varsom tilrettelegging for studenter og
andre brukere på UiS, samarbeid med frivillige organisasjoner, langsiktig grønn grense,
erstatning av naturområder og andre avbøtende tiltak dersom natur går tapt

-

Vannforvaltning – Nedre del av området inkluderer et bekkefelt til Hafrsfjorden. Den
økologiske tilstanden er klassifisert som svært dårlig. I følge vanndirektivet og den
norske vannforskriften skal tilstanden bedres til minst god økologisk tilstand innen
2021. Enhver utbygging i hele området vil påvirke vannkvaliteten og den økologiske
tilstanden. Men, dette kan like godt være i positiv retning. Ved f.eks. en restaurering av
områder som mater bekkefeltet og andre tiltak vil en kunne bedre tilstanden samtidig
som en legger til rette for vakre omgivelser og klimatilpasninger. Vi foreslår at KU
programmet utarbeides i samarbeid med Vannregion Rogaland. Gode innspill til tiltak
som kan inngå i områdeplanen kan også innhentes fra f.eks. Uni Miljø som har
kompentanse innenfor restaureringstiltak i byområder.

-

Naturmangfold – Den nedre delen av området er rikt på fugleliv og andre arter. Solas
kommuneplan setter sterkt fokus på å bevare eksisterende natur i §5.2 noe som også
bør gjelde for området i Stavanger. FNF organisasjonene bidrar gjerne med kunnskap
og forslag til hvordan en kan bevare mest mulig ved eventuell utbygging. Botanisk hage

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. 19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening,
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere,
Haugaland KFUK-KUFM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb,
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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og UiS kan også dra faglig nytte av å avsette nok vill, ufrisert og sammenhengende
natur til å ivareta populasjoner, til demonstrasjon og studie. KU programmet bør
inkludere feltbefaringer opp til flere ganger i året i minst to år og konsultasjon med et
bredt spekter av lokal ekspertise i tillegg til anbefalinger fra Fylkesmannen.
-

Klima – Planprogrammet nevner behandling av overflatevann som en del av
klimatilpasningsbehov. Våtmarksområdene er i så fall de beste ‘renseanleggene’ vi har
og bevaring og restaurering bør inngå som en del av tiltakene. Våtmarker er også noen
av de mest effektive lagrene for klimagasser. Store inngrep i disse må unngås. Vi ber
om at KUen adresserer utslippet av klimagasser fra de forskjellige naturtypene på
universitetsområdet ved ulike typer for inngrep. Dette må tas med i klimaregnskapet.

-

Friluftsliv – I planprogrammet og i Universitetsmeldingen omtales naturen og
friluftslivsmulighetene som svært viktige og attraktivte for universitetet. Men, så vidt vi
kan se skal ikke friluftsliv og aktivitet inngå i KU programmet. Dette bør inkluderes
fordi: Det er allerede aktivitet på universitetsområdet (ikke bare i Sørmarka) av både
barn, familier, studenter m.fl. Vi ber om at det gjøres en kvalitativ kartlegging av
eksisterende bruk som inkluderer snarveier, steder som folk liker å være i aktivitet,
områder med spesiell karakter, som er viktig for lek, opphold, meditasjon osv. Stillhet
er allerede nevnt. Det ville være synd om vi mister eksisterende verdier i en iver etter å
designe ny, flott tilrettelgging. Vi foreslår at KUen inkluderer bruken av programmet
Barnetråkk og utvider denne til også å inkludere studenter og andre grupper. Alle barn
som bor i og nær området bør involveres. Også barnehager og skoler.

Vi er også opptatt av at en mulig tilknytning til sykkelstamveien ikke spiser mer av Sørmarka.
Vi kommer til å følge godt med på detaljplanleggingen og vil foreslå erstatning av områder
som kan gå tapt. Dette vil muligens også ha innvirkning på universitetsområdet. Et annet tema
er spekulasjoner om sykehusplassering. Dersom området blir en aktuell kandidat ønsker FNF å
bli involvert så tidlig som mulig. Vi er bekymret for at utbygging av slike dimensjoner vil true
Sørmarka, et svært viktig og rimelig bidrag til Stavangers folkehelse. Uten Sørmarka og
tilstrekkelig tilgang til natur vil sykehuset måtte behandle enda fler. Det har vi ikke råd til.
Dette er kun noen få av våre betraktninger og forslag. Vi ber om å bli inkludert på
mottakerlisten for høringer og detaljert KU program. Vi vil svært gjerne bidra videre i
prosessen og stiller gjerne i egnede ressursgrupper.
Med vennlig hilsen,
Emily Halvorsen (sign.)
Koordinator
Kopi:
Stavanger kommune Park og vei
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
Vannregion Rogaland
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