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Dette brevet sendes på vegne av frivillige organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv i
Stavanger
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.

_________________________________________________________________________________

Høringsinnspill til:

Planprogram – kommuneplan for Stavanger 2023-2040, arealdel
og arbeidsprogram for Grønn plan.
Nye Stavanger med Finnøy og Rennesøy har nå blitt en stor kommune med en variert, mangfoldig og
spennende grøntstruktur. Satsningsområdene/samfunnsmålene «Grønn spydspiss» og «Gode
hverdagsliv» er retningsgivende og viser tydelig hva kommunen ønsker å prioritere. Det er gledelig at
kommunen varsler en kursendring mot et mer bærekraftig samfunn gjennom kommuneplanen.
Klima og naturmangfold:
Ambisjonsnivået i planene er høyt hva gjelder tema klima og naturmangfold. Bruken av begrepet
bærekraft er gjennomgående i dokumentene, men det er viktig at dette følges opp med konkret
innhold. Klimatiltakene i Stavanger må være tuftet på en konkret handlingsplan som viser effekt og
kostand av hvert enkelt tiltak. Resultatene av tiltakene må rapporteres årlig.
Stavanger bør i tillegg har en konkret strategi for lokal produksjon av fornybar energi og
energieffektivisering. Også denne må rapporteres årlig.
Tiltak for klimatilpasning i form av renseparker, gjenåpning av bekkeløp, restaurering av myr må skje
etter en samlet plan. Tiltakene må optimalisere verdien for naturmangfold.
FNF-organisasjonene støtter fullt ut kommunens ønske om å ta vare på biologisk mangold og stedvis
øke det biologiske mangfoldet. Det er vesentlig at det opparbeides et godt kunnskapsgrunnlag om
biologisk mangfold i hele kommunen.
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Den største trusselen mot biologisk mangfold er endring i arealbruk. For å klare å opprettholde og
øke det biologiske mangfoldet må det være et klart mål om å gjøre minst mulig nye inngrep i
eksisterende grøntstruktur og vurdere muligheter for tilbakeføring av natur, spesielt i forbindelse
med vannveier og vannmiljø. Eksempelvis vil åpning av Grannesbekken gi mulighet for økt biologisk
mangfold og det haster å forbedre vannkvalitet i Hålandsvannet som i dag er kritisk dårlig.
Kommunen må ha en konkret plan for rødlista, truete arter. Planen må ha ambisjoner om å
opprettholde bestandene og konkrete vise hvordan det skal gjøres. Det samme gjelder for truete,
rødlista naturtyper.
Restaurering og tilbakeføring av naturtyper som er truet eller som er viktige for truete arter må
framgå planen. Det er positivt at kommunen vil se på naturbaserte løsninger og overvann som
ressurs.
I kampen om arealene kan det være en utfordring å få forståelse blant folk flest for å ta vare på
biologisk mangold både i landbruket, i privat hager og friområder. Planter og trær og innsekter som
gir livsgrunnlag for en rik fauna ofte oppfattes lett som ugress, uryddig buskes, irriterende insekter og
skadedyr osv. Kommunen bør ha en egen plan for å formidle kunnskap om verdien av å ta vare på
natur og det økologiske systemet og derved få forståelse for bevaring og tilbakeføring. Flere av FNForganisasjonene vil med glede bidra i dette formidlingsarbeidet.
I beskrivelsen av grøntstrukturen i kommunen er det positivt at kommunen vil utrede strandsonen og
skjærgården som et eget tema og at det legges spesielt vekt på allmenn tilgang til strandsonen og
sikring av denne. Vi ber også spesielt om at det fokuseres å bevare verdifulle naturområder i
strandsonen uten inngrep.
Fysisk aktivitet og ensomhet
Mange studier viser at fysisk aktivitet i naturlige omgivelser har en meget god effekt på folkehelsen,
uansett alder. I så måte vil det å ta vare på de grønne lungene i nærmiljøet og fortsette å utarbeide
sammenhengende og attraktive vandreruter som knytter grøntområdene sammen være vesentlig for
folkehelsen. Verdien av å ta vare på grøntområder og turveinett har blitt ekstra synlig de siste
månedene med smitte av Korona Covid 19. Våre organisasjoner vil også understreke verdien av en
differensiert grad av tilrettelegging. Spesielt med tanke på barn og unge vil smale stier nesten alltid
være mer attraktive å gå på enn brede turveier og gir grunnlag for mer spennende naturopplevelser.
FNF-organisasjonene ønsker å bidra både med enkelt tilrettelegging og spesielt motivering og
organisering for fysisk aktivitet.

Transport og mobilitet
I den vedtatt klimaplanen er det satt et konkret mål om at minst 70 % av all transport i (den gamle)
kommunen skal skje til fots, på sykkel eller kollektivt. Dette viser en stor vilje til å endre kursen mot å
bli en mer bærekraftig kommune. Å nå dette målet, krever offensive tiltak i forhold til fysisk
tilrettelegging. Det gode arbeidet med utviklingen av sammenhengen turveinett må også gjelde
sammenhengende sykkelruter. Her er det mye som kan forbedres. I tillegg må det være en klar
tiltaksplan for å motivere folk til å la bilen stå til fordel for sykkel, gange eller kollektiv. Like
nødvendig vil det være å få en økt forståelse blant innbyggerne for behovet at så mange skal la bilen
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stå. Spesielt i forhold til motivasjonstiltak kan FNF-organisasjonene og andre frivillige bidra aktivt for
å nå målene.

Med vennlig hilsen
for FNF - Rogaland
Anne Katrine Lycke
Fungerende koordinator

