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Innspill til Plan 2507 – sykkelstamveg Schancheholen til Sørmarka
Vi viser til tidligere høringsuttalelser fra FNF organisasjoner i Stavanger til Statens vegvesen
Region vest, datert 22/2/2014 og 6/2/2015. Kopier ble sent til Park og veiavdelingen i
Stavanger kommune. Våre kommentarer i disse to uttalelsene gjelder området Schancheholen
til Sørmarka og er fortsatt relevante. I den siste uttalelsen adresserte vi spesifikt riggområdet.
Sørmarkas venner sender også egen uttalelse til denne Plan 2507.
Vi mener fremdeles at det foreslåtte riggområdet vil bli en unødvendig og kostbar forstyrrelse
av landskapet i denne delen av Sørmarka og er bekymret for konflikt med ferdsel av myke
trafikanter i Sørmarkveien. I tillegg er det viktig å sørge for at bekken som renner midt i det
foreslåtte riggområdet ikke lukkes eller forurenses. Vi mener derfor at riggområdet bør flyttes
litt lenger nord-øst til en strekning langs motorveien som tidligere ble brukt til fyllmasse.
Vi foreslår at andre mulige planer for området langs motorveien utsettes og at det brukes som
riggområde først. På denne måten kan nødvendig fjerning av masse innlemmes i
sykkelstamvegprosjektet og området kan til slutt klargjøres for fremtidig tilrettelegging. Dette
er en samfunnsøkonomisk god løsning der bevaring av kulturlandskapet og naturverdiene er
fullt mulig.
Med vennlig hilsen,
For FNF i Stavanger
Emily Halvorsen, koordinator
Kopi:
Stavanger kommune Park og vei
Statens vegvesen Region vest
FNF Stavangers faglige råd
Sørmarkas Venner
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i
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 og Jæren. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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