
FNF-Rogaland er et felles interesseforum for frivillige organisasjoner som arbeider med natur og 

friluftsliv. Forumet representerer på vegne av organisasjonene  ca. 40.000 medlemmer i Rogaland, 

hvorav ca. 20.000 i Stavanger.  

 

 

Nedenfor er felles høringsuttalelse på vegne av følgende organisasjoner: Norges Jeger og 

Fiskerforbund Rogaland, Rogaland KFUK-KFUM speidere, NSF Vesterlen krets 

v/Madlaspeiderene, Botanisk forening avd. Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening Stavanger og 

Sørmarkas Venner. 

 

Flere av forumets organisasjoner sender også egne kommentarer som dreier seg om deres spesifikke 

interessefelt. 

 

 

FNF-Rogalands Høringsuttalelse til Stavanger Kommunes  

«Kommuneplan 2010-2025» 

 
FNF-Rogaland anser stadig nedbygging av kommunens grønne områder som den største trusselen 

mot både nåtidens og framtidens natur- og friluftslivsaktivitet. Vi vil derfor be kommunen om å 

inkludere en utredning og behandling av en framtidig «Grønn Grense» i kommuneplanens arealdel. 

Områder som krever en umiddelbar sikring er Sørmarka, Stokkavannene, Mosvannet, Vannassen og 

Lundsneset. Andre bør også vurderes. 

 

Dette er den eneste måten å sikre disse viktige områdene det ukrenkelige vernet de behøver, både i 

fremtidige kommuneplaner samt alle framtidige underordnede planer. FNF-Rogaland anser det også 

som naturlig at det vurderes en etablering av flere hensynssoner i areal som grenser opp til en slik 

grense. Vi ber kommunen om å innhente erfaringer og inspirasjon fra Haugesund kommune i 

arbeidet med den grønne grensen. 

 

FNF-Rogaland vil av samme grunn sterkt advare mot ytterligere felt-utbygging innenfor 

kommunegrensene. Framtidens boligbygging må etter vår mening skje gjennom fortetning i 

eksisterede bebyggelse, samt omregulering av allerede utbygd areal. 

 

FNF-Rogaland viser til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010-2022, 

herunder spesielt punkt 3.1.1. Vi ber kommunen om å følge opp intensjonene i nevnte 

kommunedelplan med å føye til en formulering om å opprette et «Natur- og Friluftshus» i 

Kommuneplan 2010-2025. Denne formuleringen foreslår vi lagt til avsnittet som omhandler 

grønnstruktur. Etableringen av et slikt hus vil etter vår mening være essensielt for å nå kommunens 

mål om samarbeid og aktiv politisk deltagelse fra Stavangers tallrike natur- og 

friluftslivsorganisasjoner. 

 

FNF- Rogaland vil også påpeke viktigheten av å respektere byggeforbudet i strandsonen. 

 

 

 

 


