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Dette brevet sendes på vegne av Frilager Nord-Jæren, Stavanger Kajakklubb, Stavanger Turistforening, Ryfylke 
Friluftsråd, Norges Speiderforbund Vesterlen krets, KFUK-KFUM Speiderne i Stavanger og Stavanger og 
Rogaland Jeger og fiskerforening 

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til plan 2828 bofellesskap i Jåttåvågen. FNF er et 
samarbeidsnettverk bestående av natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen 
representerer vi betydelige allmenne interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv. 

Tilgang til sjø og grøntareal 
I stedsanalysen for nytt bofellesskap i Jåttåvågen blir det vist til tomtens nærhet til sjø og grøntareal. 
Jåttå er i utvikling og Stavanger kommune bør planlegge for hvordan befolkningen i Hinna bydel kan 
få tilgang til sjøen. I Grønn plan blir manglende tilgang til sjøen problematisert. Tomtens beliggenhet 
gjør den aktuell for utstyrlager og utstyrslån av friluftslivsutstyr. Blant annet lager for kajakk og o.l. 
Dette vil gjøre området mer tilgjengelig for nye brukergrupper. 

FNF mener det er anledning til å implementere disse funksjonene i planen og at det vil være i tråd 
med hensikten med planen.  

«Det vil i løpet av kartleggingsfasen vurderes om det er muligheter for andre offentlige 
funksjoner på tomten.» 

Vi anser utstyrslån og utstyrslager for friluftslivsutstyr som er tilgjengelig for allmenheten som en 
offentlig funksjon og mener derfor at det kan forankres i formålet. Det vil også kunne forankres i 
Grønn plan sin strategi for friluftsliv: 
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- Sikre enkel og god tilgang til friluftsområder og strandsonen.  
- Sikre områder for rekreasjon og friluftsliv i planer, gjennom avtaler eller offentlig erverv og 

gjennom tilrettelegging.  
- Tilrettelegging for friluftsliv skal variere i grad av opparbeiding og skal ta hensyn til stedets 

kvaliteter.  
 

Medvirkning 
FNF ønsker at planleggingen involverer friluftslivsorganisasjonene videre for å drøfte mulige 
alternativ.  
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