Vi sier JA til Preikestolen nasjonalpark!

Preikestolen nasjonalpark?

Preikestolen og Lysefjorden er Rogalands mest
spektakulære naturområde og et av Norges best besøkte turistmål. Naturen er storslått og har nasjonal
og internasjonal verneverdi.
Men Preikestolområdet er ikke sikret for framtidige
generasjoner! Det mener vi best kan skje ved å opprette nasjonalpark. Hvor stor nasjonalparken bør bli
og hvilke regler som skal gjelde, vil alle få anledning
til å mene noe om i lokale høringer. Men først må
nasjonalparktoget bli satt på skinnene! Det er det vi
ønsker -NÅ!

JA TAKK!

Den Norske Turistforening
Stavanger Turistforening
Haugesund Turistforening

”Preikestolen og Lysefjorden er uten sidestykke i norsk natur og fortjener nasjonalparkstatus”
Kristin Krohn Devold, generalsekretær i Den Norske Turistforening

Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet i Rogaland
Naturvernforbundet i Strand

”Et område med store nasjonale verdier”
Thorbjørn Berntsen miljøvernminister i 1992.

”Det faglege grunnlaget for oppretting av
nasjonalpark på nordsida av Lysefjorden er
tilstades”
Fylkesmannen i Rogaland, januar 2010

”Ja til Preikestolen nasjonalpark”
Stavanger Aftenblad, leder april 2008.

Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland

Rogaland Orienteringskrets

Norsk Ornitologisk Forening, Rogaland

”Rogaland har alt å vinne og intet å tape på
Preikestolen nasjonalpark”
Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

”Preikestolen kan bli Rogalands første nasjonalpark, og dette unike området vil by på
fantastiske muligheter både for kommunene,
grunneierne og ikke minst turistene.”

Norsk Botanisk Forening

Vesterlen krets av Norges Speiderforbund

Helge Steinsvåg, ordfører i Strand kommune.
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Rogaland KFUK-KFUM speiderne
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www.naturvern.no/rogaland
www.preikestolen-nasjonalpark.no
”Ja til Preikestolen nasjonalpark”- støttegruppe på http://
www.facebook.com/group

I snaufjellet i nasjonalparkområdet kan du møte ryper og
kongeørn. Lengst nord-øst i området ligger Sandvassjuvet
som er et svært spesielt og særpreget geologisk fenomen.

Hva er Preikestolen nasjonalpark?
Forslaget om Preikestolen nasjonalpark ble fremmet av Naturvernforbundet i Rogaland i 2008 og har samlet støtte fra en
lang rekke organisasjoner (se baksiden). Det foreslåtte verneområdet er på ca 215 kvadratkilometer eller om lag halvparten av
Frafjordheiene landskapsvernområde. Nasjonalparken omfatter
deler av kommunene Strand, Forsand og Hjelmeland.

Hvorfor nasjonalpark?
Preikestolområdet er under press. Det foreligger flere planer om kraftutbygging, kraftlinjer og andre tekniske inngrep.
Blir disse gjennomført, reduseres områdets naturverdier bit
for bit. Med nasjonalpark vil nye tekniske inngrep ikke være
tillatt. Vi vil sikre det store og varierte spennet av naturtyper
og dermed opplevelsen og gleden av å ferdes i tilnærmet
uberørt natur.
Turister søker til nasjonalparker. Følgelig vil Preikestolen
nasjonalpark få en enda sterkere tiltrekningskraft og gi
grunnlag for betydelig lokal verdiskapning basert på
bærekraftig turisme. Nasjonalpark vil bevare naturverdiene
og skape nye verdier for lokalsamfunnene.

Hvordan kan Preikestolen bli nasjonalpark?
Politikere, organisasjoner og næringsliv i Rogaland må stille seg
samlet bak et krav om nasjonalpark i Preikestolområdet. Uten
bred lokal støtte er det lite sannsynlig at regjeringen vil gi grønt
lys for å utrede Preikestolen nasjonalpark. Først når det blir satt
i gang en utredning vil omfang og grenser for nasjonalparken
bli avklart. Denne avklaringen vil da skje i samråd med lokale
interesser og berørte parter. Det er storting og regjering som
oppretter nasjonalparker i Norge.
Fra Skurvedalen, Lysefjorden i bakgrunnen. Foto: Odd Inge Worsøe
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Verdt å vite
•

Preikestolen er et fjellplatå på nordsiden av Lysefjorden som
lokalt hadde navnet Hyvlatonnå. Platået er tilnærmet flatt, ca
25 x 25 meter og rager 604 meter over havet.

•

Preikestolen som turistmål ble oppdaget i 1896, men først
i 1949 bygde Stavanger Turistforening Preikestolhytta. I
tillegg driver turistforeningen Preikestolen fjellstue (2008)
og Vatnegården (1946) som vandrerhjem.

•

Over 300 000 personer besøker Preikestolen og Lysefjorden hvert år. Omlag 130 000 går til Preikestolen.

•

13 av landets 17 fylker har en eller flere nasjonalparker.
Rogaland har ingen.

•

Preikestolområdet er ikke uberørt. I vest er det flere utbygde
vassdrag og mellom Jørpeland og Lysebotn går det i dag en
høyspentlinje. Innenfor det foreslåtte verneområdet ligger
det en del hytter, mest i vestre del.

PREIKESTOLEN NASJONALPARK
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Preikestolen nasjonalpark – Naturvernforbundets forslag. Kart: Ellen Jepson.

Hvilke naturverdier har Preikestolområdet?
Preikestolen og området rundt er et unikt område med en
svært variert topografi. Karakteristisk for landskapet er at det er
sterkt oppskåret med en rekke små og store vann. Variasjonen
er stor fra Preikestolen sitt loddrette stup, via ulike skogstyper,
til kystlynghei, snaufjell og myrer. Området danner en korridor
som forbinder fjord til fjell opp mot 900 meter over havet. Dette
gjenspeiler seg i flora og fauna. Mange sjeldne planter og fugler
er registrert, og flere av disse står oppført på den nasjonale
rødlista over truete arter.

•

Det er registrert 36 rødlistearter hvorav 2 pattedyr, 7 fugler,
6 karplanter og 21 moser, lav sopp og insekter. (Nasjonal
rødliste over truete arter 2010)

Hva kan du oppleve ?
Preikestolen er en del av et
dramatisk fjordlandskap i
den 42 kilometer lange og
smale Lysefjorden. I de bratte fjellsidene har folk i flere
100 år hatt sitt utkomme på
gårder og husmannsplasser.
Flere gårder er bevart, blant
andre Bakken, Bratteli,
Hengjande og Vatne.

Tiur. Foto: Ove Sander Førland.

Dyre- og plantelivet er svært
rikt. I fjorden kan du treffe på kobbe og teist, i fjellet rusler gaupe,
rev og hjort. I den gamle og krokete furuskogen i Longavatn
naturreservat kan du oppleve sjeldne arter sopp, lav og mose
som tyrikjuke, kort trollskjegg og praktdraugmose. De mange
små og store vannene i Preikestolområdet har gode fiskebestander og her kan du se storlom og strandsnipe.
Morgenstemning ved Holmavatn. Foto: Ove Sander Førland.

Svortingsvatn er et av flere regulerte vann og vassdrag vest i området. Foto:
Ove Sander Førland.

Verdt å vite
•

Regler og forskrifter i en nasjonalpark blir vanligvis
administrert av et forvaltningsstyre som består av representanter fra kommunene og miljøvernmyndigheter.

•

Jakt, fiske og friluftsliv kan fortsette som før i en nasjonalpark.

•

Grunneiere vil kunne vedlikeholde bygninger og ta ut
ved til eget bruk.

•

Det kan gis økonomisk kompensasjon til grunneiere for
eventuelle tap av framtidige næringsinntekter. Det vil
særlig gjelde uttak av skog.

•

Det kan søkes om støtte til å vedlikeholde og restaurere
kulturminner.

•

Motorisert ferdsel i nasjonalparken er i utgangspunktet
forbudt. Overflyvning vil derimot være tillatt og det
samme gjelder bruk av motorbåt i vann som er større
enn 2 kvadratkilometer.

