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Dette brevet sendes fra: FNF Stavanger faglig råd på vegne av FNF organisasjoner i Stavanger.
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.

_________________________________________________________________________________

Innspill til strategi for avfallshåndtering i parker og friområder i
Stavanger
Vi viser til høring av strategi for avfallshåndtering i parker og friområder i Stavanger som ble sendt til
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland. FNF har et lokalt råd i Stavanger som behandlet saken
på møte 12. november d.å. FNF stiller seg positiv til punktene i strategien og har full forståelse for en
gjennomgang av system, drift og reduksjon av antall avfallsdunker. Vi har et par kommentarer og
forslag som vi mener vil styrke strategien og mulig måloppnåelse som følger:
-

Vi støtter prinsippet om at enhver tar ansvar for eget avfall men har forståelse for at et
minimum av dunker er nødvendig, spesielt i hundetur/luftingsområder.

-

Vi anbefaler ‘fuglesikre’ dunker for å hindre spredning av hundeposer og annet ‘fristende’
avfall.

-

Vi støtter ideen om holdningskampanjer og mener at strategien bør også inkludere en
kommunikasjonsplan. Flere frivillige foreninger formidler allerede internt og har bla.
bossposer nå som fast punkt i pakkelister. Det blir også mer vanlig for folk å ha med en pose i
lommen både i nærmiljø og til fjells. Da er det fint å vite at denne kan kastes f.eks. ved
innfallsportene før en drar hjem igjen.

Vi håper disse forslagene er til hjelp og ser fram til å diskutere og finne fram til hvordan foreningene i
FNF best kan samarbeide med Park og vei om områder der grupper og lag har sin aktivitet.

Med vennlig hilsen
for FNF Stavanger faglig råd
Emily L. Halvorsen
Koordinator
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