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HØRINGSUTTALELSE TIL NY SØKNAD OM LANDBRUKSVEI TIL KRINGSJÅHYTTA
Forum for Natur og Friluftsliv på Haugalandet (FNF) viser til vår høringsuttalelse av 23/1/2014 og
påfølgende klage på vedtak datert 10/3/2014. Denne høringsuttalelsen sendes på vegne av de samme
natur- og friluftslivsorganisasjonene som da; Norsk Ornitologisk Forening Haugaland, HIL Orientering
og Haugesund og Omegn JFF. Haugesund Turistforening sender også denne gangen egen uttalelse men
er også aktivt med i FNF Haugalandet. I den nye søknaden kan vi ikke se noen positiv endring av hensyn
til de allmenne natur- og friluftslivsinteressene som disse organisasjonene representerer. Vi er svært
skuffet over at det fortsatt kun synes å være veiens kostnad som er avgjørende for valg av trase. Vi er
overbevist om at alternativet vi har presentert tidligere ikke vil være særlig fordyrende og det vil være
fullt mulig å legge til rette for universell utforming.
Vi ser av søknaden at det ble foretatt en befaring i desember der vi ikke ble invitert med. Vi håper at
dette var en glipp og ikke et bevisst brudd på plan- og bygningslovens § 5-1 om rett til medvirkning.
Ved å ha deltatt i første høringsrunde og vært en klagepart er vi svært overasket over ikke å bli invitert
med på befaringen. Vi ber derfor om at det blir en ny befaring der FNF organisasjonene inviteres, inkl.
Haugesund Turistforening, sammen med Kringsjås Venner og kommunen.
Vi vil gjerne fremheve organisasjonenes betydning for barn og unge, både de mange medlemmene og
alle andre som benytter seg av aktiviteter og åpne arrangement. Friluftsliv og naturopplevelse i
Byheiene er viktig for en voksende befolkning og er av stor betydning for barn og unges oppvekstvilkår.
FNF mener at det er svært viktig å ta vare på områdene men har full forståelse for skånsom
tilrettelegging for skjøtsel og annen nødvendig aktivitet så lenge det ikke går unødig ut over
naturmangfold og opplevelse i sammenhengende natur/kulturlandskap. Vi er derfor svært bekymret
over at våre anbefalinger ikke har blitt fulgt så langt. Vi ber om at Fylkesmannen revurderer
trasealternativene og følger opp våre forslag fra første høringsuttalelse. Som nevnt, vi vil svært gjerne
bidra aktivt til den beste løsningen for alle og håper på snarlig invitasjon til møte og mulig befaring.
Med vennlig hilsen for FNF Haugalandet
Emily Halvorsen (sign.)
Koordinator
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------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-KFUM 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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