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Plan 2425 - Atlanteren
Forum for Natur og Friluftsliv vil gjerne bidra til et grønnere Stavanger og gi innspill til hvordan
nye og eksisterende nærområder kan bli verdifulle for aktivitet, opphold og biologisk
mangfold. FNF organisasjonene i Stavanger representerer allmenne naturinteresser og er
brukere av kommunens naturområder. Nederst på siden står oppført alle organisasjonene
som er med; 12 i Stavanger inkl. mange bydelsgrupper som til sammen representerer ca.
25000 medlemskap.
Planarbeidet for Atlanteren har inkludert bruk av programmet Barnetråkk for å kartlegge
barns forhold til de eksisterende områdene. FNF mener at det er svært viktig at barn
involveres. I plankartet ser vi at det er tatt hensyn til noen av barnas innspill. Men vi er ellers
nokså skuffet over at ‘vinteraktiviteten’ (akebakke?) blir erstattet med BH feltet.
Hvordan har planavdelingen tenkt å forklare dette til barna og skolene? Dersom barn skal
involveres, må de tas på det største alvor og da bør de aller fleste av deres verdifulle områder
skjermes eller erstattes pr. barnas ‘samtykke’/enighet. Vi foreslår at det legges til rette for
vinteraktivitet /aking i et nytt område gjerne ved en god utvidelse av et av lekeområdene eller
i naturområdene, hvis dette kan gjøres om til et passende terreng uten å skade eksisterende
naturverdier.
Vi ser at grøntdraget fra F1 til F2 er veldig smalt. Det kan med fordel være mye bredere. Et
alternativ er å ikke la bygg komme nær draget og at hager utgjør en naturlik sone visuelt og
opplevelsesmessig. Ellers er det positivt a det er naturområder dedikert vilt og biologisk
mangfold. Det er også viktig å prøve å utvikle mangfoldet og vi ser fram til å lære hvordan
kommunen går fram i så måte.
Med vennlig hilsen
for FNF Stavanger
Emily Halvorsen (sign.), Koordinator
Kopi: Park og vei v. Aina Hovden Lunde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Kajakklubb, 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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