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Referat
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 7. mai, kl. 15 – 17:15
Ryfylke friluftsråd

Til stede:
Styre - NJFF Rogaland v. Ragnhild Ottesen
Stavanger Turistforening (STF) v. Edward Prestholm
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland (NOF) v. Ståle Opedal
Haugesund Turistforening (HT) v. Karl Andreas Knutsen
Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) v. Erik Thoring
Gjest - Christine Haver, Regionalplansjef, Rogaland fylkeskommune, sak 21/18 fra kl. 16:15
Forfall:
Speiderkretsene
Møteleder:
Edward Prestholm
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator

Saksliste
19/18 Dagsorden
- Ingen kommentarer til innkalling eller saker til eventuelt. Sak 21/18 med Christine Haver;
i referatet følger den sist slik den også gjorde på møtet.
- Referat fra styremøte 26. februar 2018 – godkjent
- Styremøter: Mandager 4. juni på Haugalandet, 10. september, 22. oktober, 3. desember
Diskusjon om befaring på vei over fjorden, f.eks. gjengroing i verneområder.
- Forslag om invitasjoner til høstens møter – best 22. september, muligens en spesifikk
politiker. Følges opp neste møte.
20/18 Vindkraftsaker
- Emily orienterte fra møte i DNT-Vest; sakene var nasjonal ramme, videosnutter for YouTube v
BHT som skal lages ila. sommeren
- Seminar v. La Naturen Leve ism. flere FNF org. Emily og Erik orienterte. Oppfølging; Ragnhild
sjekker om NJFF er med, Ståle bekrefter NOF. HT, STF og NiR er allerede med.
Vedtak: FNF Rogaland blir med som arrangør og bidrar til å dekke noe av kostnadene m. kr.
10 000. Emily bidrar i møter, lager epost lister, og FNF står for utsendelse av invitasjonen til
alle kommunestyrer m.fl.
22/18 Regionalplan for Jæren – O-sak
- Felles høringsuttalelse levert til planprogram. Referansegruppemøte 3. oktober
- Oppfølging; Emily sender invitasjon til aktuelle styremedlemmer når den foreligger
23/18 Besøksstrategi jærstrendene - Utkast til strategi sendes på avgrenset høring før ferien
- Organisasjoner er invitert til innspillsmøte – onsdag 6. juni, kl. 19, hos Ryfylke friluftsråd. NiR
og friluftsrådene har allerede gitt innspill.
s. 1

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Rogaland

-

Diskusjon om flere organisasjoner i og utenfor FNF. Hans Olav informerte om foreslått
friluftsfestival v. Christian Middlethon, noe a la Ekstremsportvekå på Voss men på NordJæren; Basecamp Stavanger – pilot september 2018, og full skala i 2019.

Forslag: Organisasjonene sender egne uttalelser, FNF sender felles uttalelse. Vedtak utsettes
til vi ser utkastet. Behandles pr. epost.
24/18 Flere saker + O-saker
- Haugaland linja – Kalland orienterte fra møte
- Titania – Ståle informerte fra møte i referansegruppa. Turlaget, NOF, velforeninger og NJFF
deltok. Viktig tema var mulighet for avsetning av massene – 3 mill. tonn i året må kunne
brukes til noe. Tidl. Bellona rådgiver, nå i Bergfall, prøvde å finne muligheter men
problematisk bla. pga. nikkel i massene. Keramiske produkt ser mer lovende ut. Gruvesjefen
(via SWECO) ser på tilbakefylling i bruddet.
Mål er å unngå nytt landdeponi. Neste møte blir i aug./sept. d.å. når KU er klar. Planen skal
vær ferdig ila. høsten.
Titania legger godt til rette for møtene og debatten er god.
- Havneutbygging på Husøy - NOF har sendt høringsutt. til planprogram. I følge Kalland er
prosektet kommet langt allerede men sikkert mulig for NOF å påvirke noe. Utfordende ift.
Bukkøy, noe a la Risavika.
- Regionalplan for klimatilpasning – Vedtak: FNF deltar i referansegruppe og Emily deltar på
verkstedet. Kalland ser om noen fra HT kan delta i nord.
- Ulla Førre – diskusjon om hva vi kan gjøre før revisjonsforslaget kommer på høring, f.eks.
møte med Stortingsrepresentanter. Følges opp i kommende styremøter.
- Kraftledning Lyse-Fagrafjell – invitasjon til befaringer 29+30/5. Konklusjon: Vi har sagt vårt og
trenger ikke å delta.
- North Connect – felles vestlandsuttalelse sendt v. FNF Hordaland
- Vannscooter forskrift – ingenting skjer ennå pr. Svg. kommune. Kalland venter på svar fra
varaordfører i Haugesund.
- Jordvernstrategi for Rog. på høring – frist 11/6 (utsatt til 30/8)
- Frivillig skogvern – flere saker – se www.fmro.no
- Innspillsmøter for ny folkehelsemelding – fant sted i Bergen og Tromsø i april
- Dalen 2 – søknad trukket �
- Info. fra ryddeaksjoner m.m. – Hans Olav orienterte
25/18 Interne FNF saker
- FNF-R økonomi + søknad til FNF nasjonalt innen 1. juni – pr. budsjett. Emily orienterte om
kostnader så langt. Samlingen ble billigere enn forventet.
- Oppdatering av nettsider – det blir noe opprydding for å være klar for nye, muligens neste år
- Forslag om styreinnstruks fra FNF-n – tas opp på neste møte
26/18 Eventuelt – ingen saker
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21/18 Møte med regionalplansjef, Christine Haver i Rogaland fylkeskommune
Etter en presentasjonsrunde dreiet diskusjonen seg om bla. om oppfølging av Regionalplan
for friluftsliv og naturforvalting, overordnede regionale planer (areal og transport) og
nasjonal ramme for vindkraft.
Christine kunne ikke kommentere nasjonal ramme for vindkraft før hun setter seg inn i saken.
Kort diskusjon inkl. om NVEs kart m myke og harde eksklusjonsområder. Oppdatering
kommer fra NVE 1. juni.
Oppfølging: Emily sender invitasjon til vindkraftseminaret.
Rogalandsbenken planlegger en befaring til høsten og Christine ønsket innspill om områder
som kan besøkes, bla. mulige område der det kan være minst mulig konfliktfylt å ha
datalagringssentre.
Datasenteret på Rennesøy, Green Mountain v. Østhusvik, og behov for 1000 dekar ble omtalt
som et område som fremstår konfliktfylt. – Generelt vil disse anleggene ha store arealbehov. I
tillegg til selve byggene kan man risikere 3 meter høye gjerder rundt (som i Luleå). Det er
derfor viktig med god lokalisering uten konflikt med natur- og friluftsinteresser.
Stryret kom med flere konkrete forslag bla. i og nær eksisterende industriområder og
områder med steinbrudd, f.eks. Espevik, Tysvær. Eller midt i et vindkraftområde som f.eks.
Tellenes, der det også skal være motorsportbane.
Tilgang til forutsigbar kraft er viktigst for industrien. For regionalplansjefen er det viktig å ha
noen forslag klare før befaringene.
Styret delte også kunnskap om andre tema/saker som FNF og org. jobber med: Marin
forsøpling, deponier/Titania, kraftsaker i Etnefjellene, Byheiene i Haugesund og behov for
grønn grense, nybyggingssaker på Jæren, akvakultur og landbaserte anlegg, (hvor skal disse
være? Hjelmeland ønsker flere), plan for massehåndtering og nyansatt fylkesgeolog, NVE og
demokratisk problem v. saksbehandling, belastningen på frivillige og de få vokterne av
naturen.
Diskusjon om frivillighetsarbeid og hvor krevende det kan være å følge opp de mange sakene.
Christine ga honnør til arbeidet som gjøres og påpekte hvor viktig det er at natur- og
friluftsorganisasjonene deltar og gir tilbakemeldinger. Aktuelt eks: Hjelmelands
kommuneplan på høring.
Kommentar fra styret: Viktig at fylkeskommunen bruker sin myndighet og lager arealkart i
Regionalplan Jæren (og i de andre overordnede planene). Gjeldende plan er allerede et godt
grunnlag – viktig å følge dette opp mht. markagrenser der det er aktuelt.
F.eks. er det aktuelt med markagrense i Dalane? Ja, bare se hva som nå blir beslaglagt av
vindkraft.
Spørsmål til Christine om status for FN planen (nye FINK). Svar: Vi har startet en gjennomgang
av tilskuddsordningene og holder også på med andre interne ansvarsområder før vi har
kapasitet til å gå fullt inn i eksterne prosjekt.
Spørsmål og kommentarer fra styret om skjebnen til Prekestolen nasjonalpark: Se til f.eks.
Østmarka v. Oslo der 4 kommuner tar initiativet. Behov for å starte en verneplanprosess, i det
minste ta fram den gamle planen.
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Christine; viktig med innspill til neste regionale planstrategi om revidering av fylkesdelplanen
fra 1994, evt. kan vi ha en ‘Regionalpark’, eller en samlet plan for reiselivsstrategi kombinert
med forvaltning av området?
Oppfølging: Emily foreslår en sak når strategien er på høring, helst før, og ber om at FNF
inviteres med i en evt. referansegruppe. Vi kan også anmode en oppdatert/ny plan.
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Vedlegg - Faste o-saker:
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Styremøter: 4/6 på Haugalandet, på Geitungen fyr og med transport/befaring v. Ryfylke
friluftsråd (Ryfanten kan ta 5 passasjerer)
- Høstens styremøter: 10/9, 22/10, 3/10
- Stavanger faglige råd: 27/8 (eller 17/9 eller 24/9) og 12/11
- Haugalandet AU: sammen med FNF-R styre 4/6
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Ferieavvikling 28/6 – 23/7 godkjent av styreleder (muligens avspasering like før + etter)
- FNF samling for koordinatorer og regionale styremedlemmer – 17 – 18/10
- Møter, som tillitsvalgt m. FNF nasjonal ledelse – drøftinger om personalhåndbok m.m. ila.
høsten – datoer ikke bestemt
- Miljødirektoratets friluftslivssamling – 30-31/10
- Naturviterforum – Oslo, 8/11
Kommende seminarer/konferanser*:
- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – (12) 13 – 15/6*
Fortsatt mulig å melde seg på.
- Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm, 29/11
- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/12 i Tønsberg
Avholdt* (fører her kun de som har presentasjoner lagt ut eller sendt til koordinator):
- Klimatilpasningsplan i Rog. – verksted 25/5 og 30/5* Be koordinator om presentasjonene
- Naturbasert reiseliv – seminar 15/5 i Stavanger v. Naturviterne*
inkl. Stavanger Turistforening, UiS m. flere –se intervjuene i videobloggen og et par videoer
fra selve seminaret. *
- Høringsmøte for Klima- og miljøplan for Stavanger 16/5* - be koordinator om å sende
presentasjonene, evt. still på et av møtene i bydelsutvalgene (se nederst på hjemmesiden)
- FNF samling for koordinatorer – 13-15/3 i Drammen og omegn*
*merkes dersom koordinator er påmeldt eller deltok
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