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Innspill til kommuneplanens arealdel 2014 - 2030
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) er et felles forum for flere frivillige
organisasjoner som er aktive i byheiene og langs kysten. Organisasjonene representerer
allmenne folkehelse- og naturverninteresser. Flere av dem har gått sammen om et lokalt
forum, FNF Haugalandet. Foreninger som er med og som står bak denne uttalelsen er
Haugesund Turistforening, HIL Orientering, Haugesund Kajakklubb, Norsk Ornitologisk
Forening Haugaland lokallag, Haugaland KFUK-KFUM speidere og Haugesund og Omegn JFF.
FNF leverte innspill til kommuneplanens samfunnsdel sist høst hvor vi oppfordret kommunen
til å arbeide videre med å sikre langsiktige grønne grenser. Haugesund er, sammen med
Tysvær og med Sveio i Hordaland, den første kommunen i Rogaland som har fastsatt en grønn
grense for et større, regionalt viktig naturområde og har i så måte tatt en ledende rolle i
fylkessammenheng. I plandokumentet uttrykkes det også klart at et av målene ved arealdelen
er å beholde de eksisterende grønne grensene. FNF-organisasjonene støtter kommunen og
mener at dette gjøres best ved bevaring og sikring på lang sikt. Vi mener derfor at det er viktig
å starte arbeidet med å etablere hensynssoner så snart som mulig, sørge for at dette
inkluderes ved neste planrullering og i mellomtiden utredes grundig i en kommunedelplan for
grønn struktur.
Vi har forståelse for behovet for å justere grensene noen steder og er glad for at mange av de
mindre tiltakene tilbakefører arealer til friområder. Men, det er fortsatt noen større, sensitive
områder som er foreslått omdisponert til boligbygging og vei som vi mener vil ha for stor
negativ konsekvens for natur og friluftsliv. I tillegg til å fremheve behovet for å bruke nye
virkemidler for å sikre langsiktighet vil vi derfor også foreslå noen konkrete endringer til
forslag til ny arealdel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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I denne omgang foreslår vi følgende – fra nord til sør:
•

Årabrotskilen: Her ber vi om at ny vei og bro over Årabrotskilen ikke blir realisert og at
området ikke blir regulert til boligformål. Her vil fremtidig kyststi komme og det vil da
være behov for en bedre buffersone mot bebyggelse og hovedvei. LNF områder i
tilknytning til tilrettelagte friområder er viktige for naturopplevelse og kan fungere som
hensynssone for arter og vannforekomster. Årabrotskilen er også et viktig område for
vannbaserte aktiviteter. Med en ny bro og økt forstyrrelse fra veien vil vi miste et
vakkert og trygt sted for padling.

•

Området mellom Tornesvatnet og boligområdet øst for Kvalsvik/Skjelavik bør ikke
reguleres til boligformål, men forbli LNF-område. Her er registrert åkerrikse og andre
sensitive arter og det er observert i alt 180 fuglearter i dette området. Og, som nevnt,
finnes det også flere salamander-lokaliteter her. Når det gjelder fugler er dette
området det mest artsrike i kommunen. Vi tror at omlegging av veien og boligbygging
effektivt vil bidra til å sterkt forringe naturmangfoldet i Haugesund. Vi foreslår heller at
det etableres hensynssone rundt Tornesvatnet Naturreservat og at området i sin
helhet bidrar til å styrke kommunens planer om å bevare den grønne strukturen. I
tillegg må vannforskriften følges og det bør vurderes om miljøtilstanden i
vannforekomsten kan tåle så store arealendringer.

•

Vi har oppdaget at ny jordbruksvei anlegges fra Skokland til Vannverksveien. Dette er
meget bekymringsfullt, da områdene blir fragmentert bit for bit, noe som igjen vil gå
utover naturtyper, arter og frilufstliv. Organisasjonene og FNF har ikke fått saken til
uttale og vi ber derfor om å være høringspart ved videre behandling av denne saken.
FNF ber om å være høringspart i alle saker som berører natur og friluftsliv. Dette
gjelder selvsagt også landbrukssaker.

•

Mosskarsfjellet: Her er det kommet mange innspill til boligregulering for området
mellom Eivindsvatnet, Steinerskolen og Mosskar boligområde på vestsiden av fjellet.
Organisasjonene er meget skeptiske til forslagene, da nye boligområder vil bryte og
snevre inn den grønne korridoren mellom Eivindsvatnet og Varafjellet. Vi tror det også
er svært uheldig å endre utsikten til den naturlige konturen som høydedraget utgjør for
området. Dette er et naturområde under stort press og allerede redusert. Samtidig har
bruken av området økt og det blir stadig viktigere for aktivitet både blant
organisasjonene og for folk flest. Orienteringsløpere har veletablerte løyper og
speiderne har dette som et av sine viktigste nærområder. Selv små endringer kan
utgjøre store, kostbare ulemper for alle disse gruppene.

•

Området sørvest for Toskatjørn med høydedraget mellom E134 og veien til Kolnes i
Karmøy kommune er i planen foreslått endret til boligformål. Organisasjonene ønsker
at dette må ses i sammenheng med grøntkorridoren (mest i Karmøy) mellom
Toskatjørn og Ørpetveit. Dette er en trase som i dag brukes til pilgrimsturer til
Avaldsnes. Flere fylkeskommuner og bispedømmer, fra Rogaland til Sør-Trøndelag,
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ønsker å etablere en kystpilgrimsled og Avaldsnes vil selvsagt være en sentral del av en
slik led (les mer her). Friluftsområdet på høyden, kjent som Bergsodden, foreslår vi
utvides øst/sørøstover og blir en del av den eksisterende grønne korridoren. På denne
måten vil hele området få stor verdi som tur- og nærfriluftsområde for både de nye
boligområdene på hver side og for eksisterende brukere. Kulturlandskapet er en viktig
del av naturopplevelsen og vi oppfordrer kommunen til å kartlegge de gamle
ferdselsveiene slik at disse kan inkluderes i den grønne strukturen og foreslått
kommunedelplan.

Vi har her kommet med noen konstruktive forslag for hvordan Haugesund kommune kan
styrke naturområdene og begrense byspredning samtidig som planer går videre for en
sentralisert vekst. Byheiene og kystområdene er viktige natur- og friluftsområder for mer enn
bare Haugesund og nabolagene rundt. Med en økende befolkning blir det desto viktigere å
bevare og sikre tilgang til nok sammenhengende områder. Dette ble ekstra tydelig for alle som
deltok på det nye arrangementet til Haugesund Turistforening nå sist søndag. Så mange som
900 deltakere var med denne første gangen med ‘Haugesund På Langs’ som starter på
Skokland, fortsetter til Nuten, Svartups(Risbrekka), Orkjå, Kvednahaugen, Mosskarfjellet,
Vardafjellet og Storasundfjellet og ender på Raglamyr. Foreningen satser på at dette skal bli en
årlig tur og ha varighet og verdi langt utover dette Friluftslivets År2015.
Uten den første planen for grønn grense hadde kanskje ikke dette og andre arrangement vært
mulig. Vi håper at kommunen tar i bruk flere virkemidler slik at den opprinnelige hensikten for
å bevare de grønne områdene innfris. Selv om det kan være nødvendig å gjøre visse
justeringer, ser vi det som sentralt at de nye grensene blir langsiktige, faste grenser med
varighet ut over kommuneplanens tidsperspektiv. Vi ønsker kommunen lykke til videre med
kommuneplanarbeidet og ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen
Koordinator

Kopi:
Rogaland fylkeskommune
FNF organisasjoner
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