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Dette brevet sendes fra: Forum for natur og friluftsliv (FNF) 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 grupper, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kommentar til høring av Plan 2691 Sørmarka idrettspark 
 

Denne kommentaren sendes i kraft av FNFs tidligere innspill til høring av kommuneplan for Stavanger 

kommune 2014-2029 der flere frivillige organisasjoner med tilhold og virke i Stavanger gikk sammen 

om en felles uttalelse. Organisasjonene som leverte kommentarene den gang var Stavanger 

Turistforening, Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening, Norsk Ornitologisk Forening 

Stavanger og Omegn lokallag, Norges Speiderforbund Vesterlen krets, Gandsfjord Seilforening, Norsk 

Botanisk Forening Rogalandsavdeling, Sørmarkas Venner og Stavanger Orienteringsklubb.  

Gjennom årene har naturområdene i og rundt Sørmarka skrumpet betraktelig, i det siste svært 

tydelig med anlegg for veier til sykehustomten. Naturmangfoldet trues av for lite sammenhengende 

areal og det blir mindre plass til aktivitet og opplevelse. FNF mener at Sørmarka trenger å forbli slik 

den er og at grensene bør styrkes, ikke spises opp. Vi mener fortsatt at rulleskibane og tennisbaner 

ved Sørmarka Arena ikke er en optimal løsning og at kommunen overser andre muligheter som kan 

være langt bedre for både naturen og for rulleskiløpere. Selv om området, som er kloss i motorveien, 

ikke brukes til aktivitet og naturverdiene kan virke minimale, er LNF området der allikevel en viktig 

buffer. Slike områder bør heller omreguleres til hensynssoner for naturverdiene. 

Sørmarka er under press fra nær sagt alle kanter, også internt. Bit-for-bit tas små og store jafs av det 

Stavangerfolk trodde var og brukte som friområder. Litt-etter-litt fragmenteres også naturen internt 

av stadig flere sykkelveier og anlagte turveier. Vi er positive til økt satsing på sykling og gåing men 

mener at da må arealene og naturen kompenseres andre steder. Mangel på tilstrekkelige avbøtende 

tiltak, bla. erstatningsområder, står i sterk kontrast til intensjonene skissert i Disposisjonsplan for 

Sørmarka.  

Idrettsparken skal bla. bidra til bedret folkehelse v. aktivitet og livskvalitet. Når vi vet at det folk 

ønsker å gjøre mest, hva gjelder fysisk aktivitet, er å gå mer på tur, blir planen for idrettsparken svært 

utfordrende. Å gå tur er det viktigste bidraget til god fysisk og psykisk helse (IPSOS 2017). Det er 

svært uheldig at kommunen tilsynelatende setter naturen og friluftsliv opp mot aktivitet i anlegg. FNF 
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mener at begge er svært viktige og er bekymret når deler av friområder blir ofret. Vi mener det 

finnes langt bedre løsninger i Stavanger for både idrett og aktivitet i naturen. 

Når kommunen nå setter i gang med planlegging av området er FNF opptatt av hva som skjer under 

anleggsfasen og i etterkant. Vi mener fortsatt at idrettsanlegget bør planlegges parallelt med 

sykkelstamvegen for å minimere perioden med mulig konflikt med myke trafikanter og naturverdier. 

Vi forutsetter at de arealene som behøves til rigg og adkomst tilbakestilles eller restaureres straks 

områdene frigis, i samråd med Stavanger kommunes parkavdeling. Det er bla. viktig å hindre 

forurensing eller lukking av bekken. Kapittel 9. ROS-analyse, må også omtale vannforskriften, mål og 

tiltak for vannforekomsten, og klimatilpasning. Arealendringene skal også inkluderes i kommunens 

klimaregnskap pr. veiledning fra Miljødirektoratet. 

Vi viser også til høringsuttalelsen fra Sørmarkas venner som påpeker utfordringer i mer detalj. De var 

ikke inkludert i mottakerlisten for høringen, noe vi synes er svært uheldig. Vi ber om at alle planer 

som berører Sørmarka og omkringliggende LNF områder også stiles til denne foreningen i tillegg til 

FNF og andre organisasjoner.  

Til slutt oppfordrer vi By- og samfunnsplanlegging og Park- og vei om å følge opp Disposisjonsplanen 

for Sørmarka og finne fram til mekanismer som vil sikre Sørmarkas grenser på lang sikt, dvs. utover 

kommuneplanperiode. Stavanger har ikke råd til å miste en eneste bit til av naturområder, disse så 

viktig for folkehelsen, klima og naturmangfold, dvs. vårt livsgrunnlag. Dette mener vi også må 

prioriteres i kommende Grønn plan. 

 

Med vennlig hilsen 

for FNF Stavanger faglig råd 

 

Emily L. Halvorsen 

Koordinator 
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