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Kommentar til rapport fra synfaring ved Øvre Espedalsstøl 21.9.2017
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til korrespondanse med verneområdeforvalter og
rapport fra befaring av Øvre Espedalsstøl. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av regionale ledd
og større organisasjoner med medlemskap på tvers av de fleste kommuner i Rogaland. Sammen
representerer de betydelige allmenne interesser for naturmangfold, landskap og friluftsliv.
FNF ved representanter i Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) og Norsk Ornitologisk Forening avd.
Rogaland (NOF) følger opp denne saken i FNF. Rapporten fra befaringen er grundig og er tydelig på hva
som er innenfor gitt dispensasjon og hva som er avvikene. Vi er allikevel svært bekymret for flere, til
dels vesentlige, avvik som i sin konsekvens muliggjør bruk av ATV i et verneområde.
Vi ber om at verneområdestyret tar stilling til om det skal stilles krav til retting av avvikene med hensyn
til følgende forhold:
1) Bredden på veien er økt fra i gjennomsnitt 1,7 meter til 2,2 meter.
2) Dispensasjonen forutsatte utbedring av veien i en lengde på ca 700 meter. Det er gjennomført
utbedring over en strekning på ca 945 meter.
3) Veien har fått dypere dreningsgrøfter og flere dreneringsrør enn forutsatt i dispensasjonen.
FNF mener verneområdestyret også bør vurdere en eventuell politianmeldelse. Videre forventer vi at
det stilles absolutte krav om at det ikke blir foretatt ytterligere forlengelse av veien innover
landskapsvernområdet og at all motorisert ferdsel må være forbudt. Vi setter stor pris på oppdatering
etter styremøtet 15/11 da dette også blir en sak på neste styremøte i FNF Rogaland.
Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen
Koordinator

Kopi: FNF Rogaland styre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid. Disse 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, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola
Brettseilerforening og friluftsrådene i Rogaland. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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