Verneområdestyret SVR og Frafjordheiane
att: alf.odden@svr.no
Stavanger 22.10.2018

Høring vedr. motorferdsel og ekstremsportaktiviteter på Kjerag
Vi har ad omveier blitt gjort kjent med at verneområdestyret har hatt til høring et forslag om innstramminger i
dispensasjonsadgangen for motorferdsel og ekstremsportutøvelse på Kjerag i Frafjordheiane
landskapsvernområde. Høringen var ikke sendt til oss eller til Forum for Natur og Friluftsliv, Rogaland.
Vi er kjent med at ekstremsportaktivitetene, lovlige og ulovlige, har fått et stort omfang på Kjerag og langt
utover begrensinger og intensjoner som ligger i gjeldende forvaltningsplan. I Forvaltningsplanen er det lagt til
rette for en tidsavgrenset «festival» for basehoppere. Dermed har man signalisert at denne type aktiviteter er
akseptert i verneområdet. Forvaltningsmyndigheten har etter det vi forstår liten kontroll på alle «spinn off»effektene av en liberalisert praksis og håndtering av vernebestemmelsene.
Naturvernforbundet må minne om at verneområdestyret forvalter almennhetens interesser i verneområdet
som er nedfelt i vernebestemmelsene. Aktiviteter og fysiske tiltak som bryter med hovedformålet i
verneforskriften kan ikke aksepteres. Kjerag skal ikke være en fri boltreplass for ekstremsportaktiviteter og det
skal heller ikke være en arena for kommersiell utnyttelse av våre felles naturverdier. Det skal ikke tillates ulike
fysiske inngrep som kan påføre den urørte naturen skade nå eller på sikt.
Naturvernforbundet mener verneområdestyret må innskrenke alle aktiviteter som har forstyrrende og
okkuperende virkning slik at verneformålet kan ivaretas. Administrasjonen må følge opp med tilsyn og
kontroller slik at ikke Kjerag utvikler seg til å bli en arena for sirkus og tivoli.
Naturvernforbundet vil også uttrykke sterk skepsis til planer om hyttebygging på Kjerag. Det frykter vi vil gjøre
vondt verre. Overnattingstilbud må lokaliseres utenfor vernegrensene.
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