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FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.  
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid.  19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, 
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, 
Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., 
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, 
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og 
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 

 
Side 1 av 1 
 

   
 
Statens vegvesen Region vest 
firmapost-vest@vegvesen.no 
 
 
Stavanger,  6. februar 2015    
 
 

Innspill: Utvidelse av planområdet Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen - 
Sørmarka. 
 
I høringsbrevet fra Vegvesenet står det ingenting om hensyn til naturen i Sørmarka. Forum for 
Natur og Friluftsliv (FNF) i Stavanger forutsetter at de arealene som behøves til rigg og 
adkomstveier tilbakestilles eller restaureres til naturlik tilstand straks områdene frigis, i 
samråd med Stavanger kommunes parkavdeling. Videre henstiller vi om at adkomsten via I-
Park-området justeres og traseen legges slik at flest mulig større trær og sammenhengende 
vegetasjon kan bevares.  
 
Vi tror at foreslått riggområde vil bli en unødvendig forstyrrelse av landskapet i denne delen av 
Sørmarka og er bekymret for konflikt med ferdsel av myke trafikanter i Sørmarkveien. I tillegg 
er det viktig å sørge for at bekken som renner midt i det foreslåtte riggområdet ikke lukkes 
eller forurenses. Vi foreslår derfor at riggområdet flyttes litt lenger nord-øst til en strekning 
langs motorveien som tidligere ble brukt til fyllmasse. Like ved er det også et område som nå 
disponeres av Sørmarkas Venner som driver skjøtsel på frivillig basis. Vi ber om at Vegvesenet 
finner en god løsning i nært samarbeid med foreningen dersom det blir nødvendig å justere og 
skjerme deres område.  
 
Med vennlig hilsen  
for FNF Stavanger 
 
Emily Halvorsen (sign.) 
Koordinator 
 
Kopi: 
Stavanger kommune, Park og vei 
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