Forum for Natur og Friluftsliv
FNF Rogaland
Koordinator: Emily Halvorsen
+47 468 50 786
rogaland@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/rogaland
Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger
Org.nr. 998 129 028

Stavanger kommune
Kultur og byutvikling
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Stavanger, 13. september, 2016

Høringsuttalelse til plan 2510, områderegulering for universitetsområdet
Vi viser til tidligere kommentar til planprogrammet fra FNF organisasjoner i Stavanger og til
vår høringsuttalelse til forslag om disposisjonsplan for Sørmarka. Flere tema som berører
natur og friluftsliv blir adressert godt i plan 2510 og vi er svart glad for hensynet som vies
naturen i den sørlige enden av planområdet. I denne uttalelsen vil vi gjerne bidra med flere
forslag om innhold og bestemmelser for delområder. Følgende er våre hovedanbefalinger:
-

-

-

-

Friområder: Området i sør omreguleres slik som i planforslaget men trekkes helt ned til
Madlaveien og det reguleres inn hensynssoner for å ivareta grønn grense på lang sikt,
bidra til å beholde stilleområder, og beskytte leveområder for vipebestanden og andre
truede arter i området.
Vannforvaltning: I tillegg til vannspeil og åpning av kanaler lages det en plan for
restaurering av bekkefeltet som bla. vil bidra til å oppnå minst god økologisk tilstand
innen planperioden (2021) for Regional vannforvaltningsplan.
Fysisk aktivitet: Universitetet, I-park og sykehusområdene skal gi arenaer for fysisk
aktivitet og legge til rette for et bredt spekter av både organisert og uorganisert
friluftsliv med investering i tilrettelegging og robuste utendørs anlegg som er spesielt
egnet for barn, studenter, flerkulturelle grupper og pasienter.
Frivillighet: Det legges til rette for møteplasser og aktivitet med dedikerte arealer
innendørs så vel som ute. I Stavanger kommunes frivillighetsstrategi er møteplasser
identifisert som mangelvare, og det er behov for slike på tvers av flere typer frivillige
organisasjoner. Innendørs kan lokaler gjerne være basert på offentlig- privat samarbeid
og utbyggingsavtaler som gir mulighet for svært rimelig leie og bruk. Planlegging bør
gjøres med innspill fra organisasjoner med mål om langsiktige avtaler, sambruk og
allmenn tilgang.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Sykehuset: Utformes med maksimalt utsyn til naturen (fra enkelttrær til større
områder) og med lett tilgang slik at naturen kan brukes som en del av behandlingen. I
Stortingsmeldingen om Friluftsliv (2015-2016) oppfordrer Regjeringen sykehus og
behandlingsinstitusjoner til å bruke naturen og friluftslivsaktiviteter som en del av
behandlingen.

Det er god dokumentasjon for at friluftsliv og naturkontakt ikke bare er viktig ved forebygging
men også ved behandling av ulike lidelser. Forskning viser at kontakt med natur og utsikt til
natur i seg selv reduserer stress, påvirker immunforsvaret og påskynder tilfriskningsprosesser
for syke mennesker (SINTEF 2009 m. fl.). Det er vel kjent at pasienter med ‘grønn utsikt’ har
færre komplikasjoner, trenger mindre medisinering, og blir utskrevet hurtigere enn de uten
slik utsyn.
Universitetsområdet ligger solvendt og har naturgitte fordeler som bør brukes fullt ved videre
planlegging. Vi håper at verdifulle skogområder kan bevares og at høyere bygg ikke skygger for
sensitiv natur og rekreasjonsområder. Området brukes nå ivrig bla. av barnehager,
skoleklasser og studenter fra flere fagområder både til læring og fritid og anses som en
naturlig del av Sørmarka friområde. Det blir derfor svært viktig å informere godt om
utviklingen videre og sørge for medvirkning på tvers av brukergrupper og naboer også ved
detaljplanlegging.
Fysisk aktivitet ute gir best uttelling for den totale helsen (‘Friluftsliv og psykisk helse’, Nordisk
Ministerråd, 2009) og vi oppfordrer derfor myndighetene til å sørge for at planlegging av
sykehusbygninger, universitet, studentboliger, barnehager osv. inkluderer tydelige føringer for
hvordan friluftsliv, naturopplevelse og læring i friluft skal ivaretas.

Med vennlig hilsen
For FNF Stavanger faglig råd

Emily Halvorsen
Koordinator

Kopi:
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Stavanger kommune v. Park- og veiavdeling
Rogaland fylkeskommune v. Regionalplanavd.
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