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Erik Thoring (Naturvernforbundet), til venstre, Emily Halvorsen (Forum for natur og friluftsliv) og Tor Finn
Wersland (Sørmarkas Venner) ønsker å hindre videre inngrep i utkanten av Sørmarka. I bakgrunnen innslaget
til den nye sykkeltunnelen.
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Vil bevare villmark
kloss i Motorveien
STAVANGER: Natur-

vernorganisasjonene ber
Stavanger kommune si
nei til å utvide Sørmarka
idrettsområde
ytterligere.

Stein Halvor Jupskås

stein.jupskaas@aftenbladet.no

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) behandler i dag en sak
om å bygge sykkel- og rulleskiløype samt tre mindre kunstgrasbaner i grøntområdet langs Motorveien.
Sykkel- og rulleskiløypa på om
lag 1000 meter lengde er planlagt
helt sørvest i området, inn mot
Auglendshøyden.
Grønn buffer
Det er knapt ørenslyd der vi tråkker oss gjennom busk og kratt,
med Naturvernforbundets Erik
Thoring som guide. Trafikken
på Motorveien er som en vegg av
lyd rett over skogkanten. Her er
det anbefalt en støyskjerm på 2

meter når sykkelstamveien blir
fullført.
Er 20–30 dekar støyutsatt villnis så mye å ta vare på? Ja, mener Thoring.
– Vi ønsker å ta vare på disse
arealene som en grønn buffer inn
mot Sørmarka, sier han.
– Det må bli slutt på at man
bare spiser og spiser av Sørmarka. Fortsetter det slik, har vi snart
ikke noe igjen. Ser man på flyfoto av Sørmarka fra 1970-tallet og
fram til i dag, ser man tydelig hvor
mye som er blitt snevret inn. Det
nye sykehuset gjør at området
blir ytterligere redusert, sier Tor
Finn Wersland, leder av Sørmarkas Venner.
– Ingen hunder
De får støtte av Emily Halvorsen i Forum for natur og friluftsliv (FNF).
– Dette er et område med vannforekomster i form av en bekk og
en tidligere myr. I henhold til internasjonale avtaler har vi ikke lov
til å forverre vannforekomstene
våre. Målet må heller være å restaurere restene av myra og sør-

ge for at det igjen kan bli et artsmangfold der, sier hun.
– Dette er et av de siste stedene
der rådyrene får være i fred i Sørmarka. Det bråker fra Motorveien, men selv da de sprengte sykkeltunnelen her i fjor, kom det ei
rådyrgeit ut på jordet her med tre
små unger. Det er tilsynelatende
et verdiløst område, men det er
ikke folk her og det er ikke hunder, sier Wersland.
– Vi har etter hvert veldig mye
tilrettelagt natur. Vi trenger også
natur som ikke er så tilrettelagt,
sier Thoring, like før han oppdager et par rådyr i skogkanten i det
fjerne.
Hallelujamøte
De tre spoler tiden tilbake til et
teltmøte på Auglendshøyden like
før siste valg.
– Det var 26. august 2019. Alle
partiene var der, unntatt FNB. De
lovet nær sagt alle som én å verne
Sørmarka, sier Wersland.
Kommunedirektøren viser
på sin side til at planen om nye
idrettsanlegg er i tråd med kommuneplanen og at anleggene vil
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tilføre friområdet rundt Sørmarka idrettspark nye kvaliteter, tiltrekke nye brukere til området og
bidra til å gi barn og unge gode
oppvekstvilkår.
Grønt Høyre
John Peter Hernes (H) er imidlertid enig med naturvernorganisasjonenes syn og foreslår å ta
ut både sykkel- og rulleskibanen
av planen.
– Vi ønsker å ta ut det uregulerte området av planen og heller
omdisponere området til friområde med hensynssone naturmiljø.
Vi ønsker også å ta ut et foreslått
fordrøyningsbasseng i området
og heller få en ny sak på bordet
om å tilbakeføre området til myr,
med et mindre, åpent vannspeil,
sier Hernes.
– Er ikke idrettsanlegg for barn
og unge også en viktig sak for Høyre?
– Jo, men ikke her. Vi vil heller
finne alternativ plassering i allerede utbygde områder, der det
trengs fornying og forbedring av
idrettsanlegg, sier Hernes.
– Er dere for å etablere en fast

grense for Sørmarka, slik det for
eksempel er gjort for den mye,
mye større Oslomarka?
I tenkeboksen
– Ja, vi ønsker en grense for Sørmarka for å hindre ytterligere innsnevring. Vi ønsker også å utvikle
grønne akser i tilknytning til Sørmarka, slik at det blir et sterkere
preg av natur, også i omgivelsene
ved det nye sykehuset.
Det er foreløpig uklart om Høyre får flertall for forslagene sine i
møtet i dag.
Anders Fjelland Bentsen (Ap)
mener det er en god bruk av området å satse på idrettsaktivitet.
– Jeg ser ikke dette som å kutte i grøntområder. Det er mer
snakk om å tilrettelegge for bruk
av randsonen til Sørmarka. Hadde det vært forslag om et industriområde her, hadde jeg vært mot
det. Men til idrettsformål egner
det seg godt, sier han.
Aftenbladet var i går også i kontakt med MDG og Rødt. Begge
vurderer hvordan de skal stemme fram mot møtet.

