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Innspill til høring av overordnet skjøtselsplan for friområder i Stavanger
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) takker for muligheten til å gi innspill til ny overordnet skjøtselsplan.
FNF er et samarbeidsnettverk av regionale natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland og har to
lokale fora, i Stavanger og på Haugalandet. FNF i Stavanger består av grupper og lag fra 13 frivillige
organisasjoner som samarbeider om saker og aktivitet av allmenn betydning for naturmangfold og
folkehelse.
Høringsforslaget ble formidlet videre til alle 13 organisasjoner. Tilbakemeldinger er at organisasjonene
er svært positive til planen. Det har kommet inn spesifikke kommentarer fra tre av foreningene som
gjengis her. I tillegg har Naturvernforbundet i Rogaland sendt en egen uttalelse direkte til kommunen.
Foreningene som står bak denne FNF uttalelsen er Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og Omegn
lokallag, Stavanger Orienteringsklubb og Stavanger Kajakklubb.

Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og Omegn lokallag:
Lundeneset – dette er den eneste skogen i Stavanger kommune med en koloni av gråhegre. Det står i
planen at det skal gjennomføres treslagsskifte og videre at «nedre del er planlagt felt vinteren 2018».
Vi synes at det bør stå spesifikt at kommunen vil bevare den nåværende granskogen lengre oppe så
lenge som mulig av hensyn til nettopp gråhegrene, slik kommunen også nylig har uttrykt bla. i media.
Det vil være veldig trist om de siste hegrene forsvinner bare fordi det er vedtatt at moden eller
vindutsatt granskog i Stavanger generelt skal skiftes ut med løvtrær.
Gauselholmen – det fastslås i planen at «holmen er nå en av kommunens viktigste hekkeholmer for
sjøfugl». Samtidig nevnes det at det er lite ferdsel, men at holmen «er noe brukt av kajakkpadlere». 6
holmer i Stavanger er vernet som hensynssone i kommuneplanen for å ivareta hekkende sjøfugl. Tatt i
betraktning at noen av disse 6 holmene nesten ikke lenger er brukt av sjøfugl, og det faktum at det er
til dels gode kolonier av måker og terner (de siste to årene) på Gauselholmen, så mener vi at en nå bør
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------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 KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Sør-Jæren, Rogaland
Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger
Kiteklubb, Sola Brettseilerforening og friluftsrådene. FNF Rogaland har og to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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kjenne sin besøkelsestid og også verne Gauselholmen som hensynssone. Da kan det bli ferdselsforbud i
hekketiden, noe som er helt vesentlig for de sårbare koloniene av sjøfugl som fremdeles finnes der.
Gauselvågen er et bra marint område for sjøfugl fordi vågen er grunn og næringsrik og ikke like
avhengig av åteforekomster i sjøen som en del av de andre hekkeholmene lenger ute i Gandsfjorden.

Stavanger Orienteringsklubb:
1.
Generelt til alle områdene bør det fremheves at ved skjøtsel av skog skal avfall fjernes fra
terrenget. Spesielt er det viktig at det ikke dumpes i groper og grøfter slik det nå gjøres i Sørmarka.
Dette kan medføre fare for barn og de som løper i terrenget. Problemet er at hauger med greiner blir
liggende i mange år, blir sprøe og er da lette å skade seg på spesielt når de skjuler groper. Groper er
dessuten viktige for et variert landskap, for dyreliv, og som spennende gjemmesteder for barn.
Når ryddingen endrer terrenget ødelegger dette også viktige detaljer på eksisterende orienteringskart.
2.
På Mosvannet/Vålandskogen bør det nye området over lokket til E39 endres fra «åpent» til
«mosaikk».
3.

På Vaulen friområde bør selve Kuholmen endres fra «åpent» til «mosaikk».

Stavanger Kajakklubb:
For Stokkavannet står dette under «bruk av friområdet»: ‘’Området er tilrettelagt med turvei rundt
hele vannet, benker, balløkker, trimpark, gapahuker, tresamling og informasjonsskilt. Innenfor området
finner du også Dyrsnes friluftssenter, Frilageret, Stavanger roklubb og Stavanger golfbane.’’
Her burde jo også Stavanger Kajakklubb vært nevnt.
Et generelt og økende problem for kajakkpadlere, er tilkomst og tilrettelegging til sjø og vann. Dette vil
bli et blant mange tema ved innspill til varslet plan om grønn struktur og vil også bli tatt opp i møter i
FNF Stavangers faglige råd. Hensynet til fugleliv og god skilting er selvsagt også svært viktig i denne
sammenheng.

Vi ser fram til å kunne bidra videre til flere planer for Stavangers arealer av betydning for fysisk
aktivitet, naturmangfold og opplevelse.

Med vennlig hilsen
For FNF i Stavanger

Emily Halvorsen
Koordinator
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