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Forum for natur og friluftsliv (FNF) er positive til belysning av enkelte turstier. Satsningen 52 
hverdagsturer er en suksess som bidrar positivt til folkehelsen i Stavanger og ved å lyssette 
strekningene vil det gjøre det enda enklere for byens befolkning å benytte tilbudet.  

Viktigheten av mørket 
Samtidig som vi er positive til belysningen av turstiene som foreslås ønsker vi at handlingsplanen i 
større grad fokuserer på viktigheten av mørket og fraværet av lys. Denne planen gjelder for turstiene 
og da bør belysningen som brukes være konsentrert på turstien. Man bør unngå høye master til 
gatelysene og ha minst mulig spredning ut over turstien. På den måten sikrer man at de som ikke 
bruker turstien, men områdene rundt og ønsker å se nattehimmelen kan det. Man sikrer også 
minimalt med forstyrrelser for dyreliv. FNF vil derfor understreke viktigheten av setningen 
«Lysforurensing fra anleggene med lys skal begrenses.».  

Det er bra at planen viser til områder der det ikke skal belyses. Det bør være friområder i hver bydel 
som har mørket i behold.  

Vi har ikke vurdert de enkelte områdene, men et konkret eksempel på turvei der vi absolutt mener 
det ikke bør komme høye master er turløypen Kvernevik – Hammeren. Til tross for nærhet til 
bebyggelse og kjørevei med belysning er dette et av de få bynære stedene der vi opplever noe mer 
vill natur. Det bør revurderes om det er behov for belysning her i dette åpne landskapet som sjeldent 
blir helt mørkt (lys fra bebyggelse og kjørevei, ikke trær). Om det kommer belysning, bør den kun lyse 
opp der folk skal gå, ikke høye master.   

  

Høringsuttalelse 
Belysningsplan for turveier 
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Hensyn til naturmangfold 
Det er godt å se at Stavanger kommune følger med på forskningen innen lys og dets påvirkning på 
naturen. Når det står «Ved etablering av ny belysning i friområder, skal det gjøres en vurdering av 
naturmangfoldet på stedet og hvilke hensyn som bør tas. Stavanger Kommune definerer hvilke regler 
som gjelder for området.» ønsker vi i FNF en grundigere redegjørelse på hva dette innebærer. 
Innehar kommunen kompetansen som trengs for å ta denne vurderingen opp mot et fagfelt som 
stadig er i endring eller må man hente inn ekstern kompetanse?  

Vi ønsker også en redegjøring på om en slik naturfaglig vurdering vil kunne føre til at en sti ikke blir 
bygget. Hvis det viser seg at belysningen vil få negativ/svært negativ konsekvens for 
naturmangfoldet. Det er viktig at man er forberedt på å si nei til utbygging av belysning, hvis dette 
går ut over naturmangfoldet.  

Strømsparing 
Vi er spent på bruken av dimmetabell og sensorer for tilstedeværelse. Slike løsninger er 
fremtidsrettet. FNF har det siste året arbeidet med satsningen Spar Strøm – Redd Natur. Der har vi 
satt søkelys på energiøkonomisering. Ettersom dette tiltaket vil øke kommunens strømforbruk er det 
viktig at man planlegger smart, og legger opp til å bruke så lite strøm som mulig. 
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