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Dette brevet sendes på vegne av: Forum for natur og friluftsliv (FNF) Stavanger faglig råd og 

Sørmarkas Venner 

 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 
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Innspill til forskrift om hundehold i nye Stavanger 
 

FNF Stavanger faglig råd (FNF) består av representanter fra følgende organisasjoner: 
Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet i Stavanger, Stavanger og Rogaland Jeger- og 
fiskerforening, Speiderne i Stavanger ved Rogaland KFUK-KFUM speidere og NSF Vesterlen 
krets, Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og omegn og Stavanger Kajakklubb. FNF 
behandlet høringen av forskriften på møte i rådet 16. september d.å. der også Sørmarkas 
Venner deltok.  
 
FNF er positiv til forslaget om endret forskrift og har forståelse for at forskjeller i områdene 
må tas hånd om. Vi er også positive til at det blir et forenklet og oversiktelig regelverk. 
Mange av medlemmene i foreningene er selv hundeeiere og vil påpeke hvor viktig det er å 
avsette mange nok og store nok områder. Frislippsområdet i Sørmarka er en viktig del av 
friluftslivstilbudet i Stavanger. Store frislippsområder som ikke er innegjerdet er svært 
verdifulle både for aktivitet og for sosialisering/oppdragelse og har stor aksept i større byer 
vi kan sammenlikne oss med i andre land. Men, de innebærer også et ansvar som ikke alle 
hundeeiere tar alvorlig nok. Vårt inntrykk fra foreningenes bruk av naturområdene er at 
forståelsen for gjeldende reglement varierer stort.  
 
Vi tar her utgangspunkt i erfaringer fra Sørmarka friområde og har følgende forslag: 

- Skilting og informasjon: Det er behov for flere og bedre informasjons-skilt, som er 
større enn dagens og som gir mer lettfattelig informasjon om reglene for 
hundelufting i Sørmarka og de andre friområdene. Det er også behov for 
tettere/hyppigere merking av områder og formidling om regelverket ved jevne 
mellomrom. Det må settes av midler til dette. 

- Håndheving: Vårt inntrykk er at overtredelser får ingen følger, kun for dem som blir 
forulempet, enten det er mennesker eller vilt. Vi foreslår at det tas uanmeldte 
stikkprøver, deretter bøtelegging ved gjentatte brudd. Da vil folk etterhvert måtte 
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skjønne at regelverket er til for å etterleves. Ville det være aktuelt for f.eks. 
Mattilsynet å få denne rollen? 

 

Som nevnt, vi har nå et stort, flott, åpent område i Sørmarka/Hinnamarka hvor hundene kan 
være uten bånd (dog ikke uten tilsyn), men vi opplever at mange overser dagens regelverk i 
resten av friområdet. Dette kommer bla. i konflikt med andre naturverdier. Friområdene er 
også biotoper hvor dyr og fugler røkter sine liv. Dette gir brukerne av marka en ekstra 
dimensjon ved at naturopplevelsene blir mer varierte og spennende. Dersom skilting, 
merking, opplysning og håndheving ikke fungerer foreslår vi at kommunen vurderer andre 
tiltak for å ta hensyn til de mest utsatte artene. 
 

Med vennlig hilsen 

for FNF i Stavanger 

 

Emily L. Halvorsen 

Koordinator 

 

 

Kopi: 

Kristin Knupper, Stavanger kommune Park- og veiavdeling 


