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Innspill til partiprogram i
Haugesund
Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) er et samarbeidsnettverk bestående av naturog friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen representerer vi betydelige allmenne
interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv. Organisasjonene har felles interesser i å
sikre naturen og friluftslivsområder. I Haugesund holder flere av FNF sine
medlemsorganisasjoner til. Vi håper derfor at dere vil ta inn punkter i partiprogrammene
som styrker friluftslivet og naturen.

Disse er med i FNF

Haugesund Turistforening, Haugesund Kajakklubb, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norges Jeger og
Fiskerforbund-Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, friluftsrådene i Rogaland, Birdlife
Rogaland/Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets,
Rogaland KFUK-KFUM speidere, , Stavanger Kajakklubb, Stavanger Kiteklubb, Sola
Brettseilerforening, Rogaland Orienteringskrets, Sørmarkas Venner, Bratte Rogalands Venner,
Syklistenes Landsforening Rogaland, Stavanger Turistforening og Norsk Botanisk Forening
Rogalandsavd.
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Vern byheiene og grønnstrukturene i Haugesund
-

-

Byheiene i Haugesund er en kilde til rekreasjon for byens befolkning og viktig for
naturmangfold. Dette må fortsette og man må hindre nedbygging og fragmentering.
Haugesund Turistforening har tegnet inn et forslag til markagrense og gitt dette til
kommunen.
Vi krever at man verner byheiene og de grønne korridorene ned mot byen. Det må lages en
forvaltningsplan for byheiene.

Sikre finansiering til habitatforbedring og naturrestaurering.
-

-

Dette er FNs tiår for naturrestaurering. På Haugalandet gjøres det en stor innsats for å
restaurere og habitatforbedre bekker. Dette arbeidet er det kommunen og
Sjøørretprosjektet som samarbeider om. Vi ønsker at Haugesund styrker arbeidet som gjøres
i Sjøørretprosjektet og satser videre på naturrestaurering.
Vi ønsker at man satser på restaurering av elveløpene i Vikse-Stølevassdraget,
Kallandsvassdraget, Dubberselva, Kvalavassdraget og Sakkestadbekken.
Naturrestaurering må inn som en naturlig del av kommunens plan for overvannshåndtering

Arbeide for bedre sykkelveier og kollektivtilbud til friluftsområder og
utfartssteder i regionen.
-

-

Haugesund og regionens friluftslivsområder trenger bedre sykkelveier og kollektivtilbud! Det
må bli enklere å velge de miljøvennlige løsningene.
I utbygging av sykkelveier bør eksisterende veiareal omdisponeres. På den måten unngår
man nedbygging av natur og sikrer jordvern.
Vi ønsker sykkelparkering og bysykler ved parkeringsplassene for kommunens
friluftsområder, flere bussavganger til bymarka fra de ulike bydelene og flere faste
båtavganger til Vibrandsøy.

Stanse omdisponeringen av jordbruksjord og viktige natur- og
friluftslivsområder
- FNs naturpanel er tydelige på at arealendringer er den viktigste grunnen til tap av
-

-

artsmangfold.

I Rogaland finner vi flere av de mest sårbare artene i tilknytning til jordbruksjord. Vi mener at
det er bygget ned nok nå. Man må i langt større grad ta i bruk allerede nedbygde arealer. Vi
ønsker at kommunen fører årlige arealregnskap som presenteres for politikere og
befolkningen.
Utbyggingen av vindkraft har ført med seg tap av viktige natur- og friluftslivsområder. Driften
av anleggene går ut over naturmangfoldet. Det må ikke bygges ut mer vindkraft i Rogaland.
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