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Gimle Gård – svært viktig del av grønn struktur og for nærfriluftsliv i Stavanger
Følgende er en kommentar til oppslag i Stavanger Aftenblad mandag 16. mars, 2015 om at
Gimle gård kan bli boligtomter likevel. FNF Rogaland kjenner ikke status på saken utover
det som er referert i artikkelen, men vi ønsker å tydeliggjøre at dette området har en svært
stor verdi i tillegg til å være god matjord.
Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Stavanger engasjerte seg sterkt da Gimle Gård først ble
foreslått omregulert til boligformål. Vi påpekte da hvor viktig området er for naturmangfold og
for friluftslivsopplevelsen. Dette ble igjen fremhevet i FNF sin høringsuttalelse til den nye
kommuneplanen. Ved siden av Sørmarka er Stokkavatnet det viktigste friluftsområdet i
Stavanger. LNF områdene er essensielle for helheten og omfang, både for natur- og
landskapsopplevelse og som en buffer for naturmangfoldet.
Gimle Gård grenser til deler av våtmarken ved utløpet av Stokkavatnet. Det er svært viktig at
denne forblir intakt eller forbedres da den i henhold til Plan og bygningsloven er en av 9
spesielle hensynssoner for bevaring av naturmiljø i Stavanger kommune. I kommunens
«Handlingsplan for biologisk mangfold» (2010) er området beskrevet som et svært viktig
restareal for myr og våtmark. Flere rapporter og utredninger nevner unike biologiske
kvaliteter. Til tross for den mye brukte turveien, er området ellers nokså skjermet, mye
grunnet de omkringliggende jordene. Ved boligbygging på Gimle Gård er det stor risiko for å
forstyrre og ødelegge kvaliteter som er viktig for å bevare naturtypen.
Grøntdragene rundt Store Stokkavatn er essensielle for den helhetlige opplevelsen og
attraktiviteten av vannet. Området, som er godt egnet for alle aldersgrupper, er mye brukt av
barnehager og skoler og mange av de frivillige friluftslivsorganisasjonene har sine aktiviteter
der. Stavanger er den byen i Norge som har minst friareal pr innbygger, og som derfor jobber
hardt for å sikre en best mulig sammenheng og tilrettelegging av den gjenværende
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------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 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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grøntstrukturen. Ettersom nærfriluftsliv nå også er en folkehelsesatsing, betyr dette at mange
gode krefter i Stavanger, både offentlige og frivillige, samarbeider om en best mulig
tilrettelegging og gjennomføring av tiltak på dette området. Vi støtter derfor kommunen og
ber om at Gimle Gård bevares som en del av den grønne strukturen i Stavanger.

Med vennlig hilsen, for FNF i Stavanger
Emily Halvorsen, Koordinator

Kopi:
Stavanger kommune v. ordfører, Christine Sagen Helgø
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