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Forslag til omlegging av turveier og ridestier i
Sørmarka vest for E39
Høringsuttalelse

Stavanger faglige råd i Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til Forslag til omlegging av
turveier og ridestier i Sørmarka vest for E39. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og
friluftslivsorganisasjoner. Til sammen representerer vi betydelige allmenne interesser innen
naturvern, landskap og friluftsliv.

Forslag til omlegging av turveier
FNF er positive til at man ønsker å flytte turveien lengre bort fra motorveien. Ved å benytte Professor
Olav Hanssens Vei unngår man å nytte allerede nedbygde arealer. Dette er viktig for å forhindre
ytterligere fragmentering av den delen av Sørmarka. I tillegg til omlegging av eksisterende trase
legges det opp til å anlegge tilførselsvei til sykehuset; turvei H. FNF har merknader til dette.
Ved å anlegge turvei H fra Professor Olav Hanssens vei og ned mot det som skal bli Torg 25 på
sykehuset fragmenterer man ytterliggere marka. Her er det ikke snakk om en omlegging, men å
anlegge en ny turvei. Vi mener skråningen vest for Professor Olav Hanssens vei bør forbli slik den er i
dag. FNF har forståelse for at Stavanger kommune benytter 3 meter turvei med 1 meter grøfter for å
ta av for mengden turgåere og å lette vedlikeholdet. Samtidig må det bety at man skal være ekstra
varsomme når man planlegger å anlegge nye traseer, slik som ned til sykehuset.
Nord for faresonen for helikopterlandingsplassen er det mulig legge inn turvei som kobler seg til Torg
21. FNF mener at det bør holde med én tilførsel fra Sørmarka til sykehuset og at tilførselen må skje
her.
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Tilbakeføring av natur
FNF er opptatt av at man benytter anleggstiden nå til å rydde opp og tilbakeføre natur der det er
mulig. Stavanger kommune har også et uttalt ønske om å fremme restaurering av friområder. Vi kan
ikke se at reguleringsendringen sier noe om tilbakeføringen av natur. Vi er da spesielt nysgjerrige på
de seksjonene med turvei/ridesti/sykkelvei som ikke er planlagt videre brukt. Det er nå i anleggstiden
at tilbakeføring kan gjøres enklest. Vi mener derfor at det må legges inn som en bestemmelse i
reguleringsendringen.
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