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Vannforvaltning - tiltak
Innspill FNF Rogaland
Forslagene om tiltak i kommunene er sannsynligvis nødvendige og må prioriteres høyt. Men,
det var få av disse som vil berøre aktivitet og friluftsliv i særlig grad, med et par unntak som
for eksempel tiltak ved Hålandsvannet. Vi tror det er viktig også å prioritere tiltak som har
stor synlighet og kan bidra til positiv formidling og kunnskapsheving blant folk flest.
Vi ønsker å fremheve tiltak som blir viktig å prioritere, og som like gjerne kan gjelde i flere
vannområder. Vi foreslår to tiltak i tillegg til alle som er nevnt: Tilrettelegging for friluftsliv og
formidling – dvs. skilting og PR om stedene og hvorfor en faktisk går i gang med tiltakene.
Følgende tiltak vil være viktige å prioritere for naturmangfold, opplevelse og friluftsliv:
-

Inkludere hensynssoner i planarbeid (inkl. områdeplaner og detaljregulering)
+ synliggjøre vannforekomstene i kart
Vern av resterende våtmark i Rogaland
Restaurering av spesielt verdifulle våtmarksområder
Restaurering av bekker og elver
Fjerning eller utbedring av fysiske inngrep
Tilrettelegging for opphold, besøk og aktivitet
Prioritere prosjekt/tiltak som er nærmest der folk er
Kombinere prosjekt med andre tiltak i grøntområder
Formidling om arbeidet som er utført – der folk ferdes eller inviteres til å ferdes, også
nye friluftsområder.

Ved nye fysiske inngrep, restaurering og lignende foreslår vi at en budsjetterer med
tilrettelegging for friluftsliv og for formidling på stedet + PR før og etter. Formidling om
restaurering, utbedringer, ved renseparker, osv. er svært viktig for å skape aksept,
forståelse, og entusiasme for hvorfor vi bruker ressurser på akkurat dette. Det er viktig å ha
god skilting i det minste på norsk og engelsk. Informasjonen må også kunne forstås av
skolebarn.
Åpning og utbedring av bekker kan være spesielt verdifullt i nærområder der en kan
kombinere tiltak med turveier og annen tilrettelegging som støtter opp under
folkehelsesatsingen. Dvs. folkehelse i alt vi gjør (+ læring) og samordning og økonomisk
gevinst på tvers av fagområder, inkl. plan og kultur.

