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Merknader til strategisk belysningsplan for turveier, ridestier, parker, friområder
og aktivitetsanlegg i Stavanger.
FNF organisasjoner i Stavanger takker for invitasjon til å gi innspill til planen. Høringsutkastet
viser et grundig arbeid og fornuftige prioriteringer. Vi er glad for at 52 hverdagsturer får
belysning i den grad beskrevet i handlingsprogrammet men kartet over disse var noe vanskelig
å tolke. Vi har følgende kommentarer og spørsmål ang. rundturene og til planen ellers:
-

-

-

-

Nattehimmel og mørke er viktig ikke bare for opplevelse men også for helse. Vi ønsker
at kommunen bevarer så mange områder og delstrekninger som mulig uten lys der en
nå kan oppleve nattehimmelen. Dette er spesielt viktig langs kysten og inne i større,
rene naturområder. Et par steder er nevnt i planen. En mer grundig kartlegging kan
være på sin plass og organisasjonene bidrar gjerne videre med dette.
På kartet ser det ut som om storparten av Lundsneset ikke skal belyses, noe som helt
klart ikke er riktig da arbeidet allerede er i gang. Er det flere områder på kartet vi kan
ha mistolket? Hvis så, setter vi pris på forklaring.
Delstrekning over Smiodden og forbi Kiellandmonumentet er mørkt og vakkert om
natten, ligger et godt stykke fra belyst vei og nabolag, og bør derfor belyses så
skånsomt som mulig, inkl. lav armatur, slik at nattehimmelen fortsatt kan oppleves. I
prioriteringslisten nevnes mulighet for alternativ til master stedvis. Vi mener at dette
bør gjelde for hele strekningen rundt odden fra Kjøbenhavnbukta til Torsteinsviga.
Noen av 52 hverdagsturer er nå utstyrt med refleksskilt, dette bla. som følge av at det
ble etterlyst belysning på noen av strekningene. Refleksene er ment som midlertidig
løsning for noen turer, men permanent for andre. Det er viktig at mange av de mest
uberørte områdene blir spart for inngrep og forblir ubelyst for naturens og
opplevelsens skyld.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og nesten 550 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, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane,
Jæren, Vest. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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I neste planomgang foreslår vi prioritering av snarveier, f.eks. på Hinna som når har
blitt kartlagt ifm. Snarveiprosjektet, men også i en mulig videreføring av prosjektet i
flere bydeler.

Høringsfristen var noe kort for å kunne innhente innspill fra alle lag og grupper i Stavanger
men vi involverer dem gjerne dersom det er strekninger som berører dem direkte. Ellers ser vi
spesielt fram til høre om resultater fra vurderinger av effekten på naturmangfold av ny
belysning.

Med vennlig hilsen
for FNF Stavanger faglige råd

Emily Halvorsen
Koordinator
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