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Referat
FNF Rogaland styremøte
Dato:
Sted:

Mandag 4. juni, kl. 17 - 19
Bokn Arena - (befaring til Geitungen fyr avlyst pga. sterk vind)

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
Friluftsrådene v. Hans Olav Sandvoll, Ryfylke friluftsråd
FNF Haugalandet –
HIL Orientering v. Sverre Bakkevig
Haugesund Turistforening v. Sven Oscar Larsen
Forfall:
Speiderkretsene og Naturvernforbundet
Møteleder:
Edward Prestholm
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator

Saksliste
27/18
-

Dagsorden
Ingen kommentarer til innkalling, 1 sak til eventuelt
Referat fra styremøte 7. mai – godkjent m. forbehold om endringer fra C. Haver.
Styremøter ut 2018; 10. sept., 22. okt, 3. des
Invitere medlemmer av energi- og miljøkomiteen til 10/9.
Oppfølging: Emily inviterer Hege Haukeland Liadal (Ap), evt. Tina Bru (H) eller vikaren
hennes.

28/18 Midler til Friluftslivets uke
- Emily orienterte om tildeling. Vedtak: Midlene fordeles m. kr. 15K til Friluftslivets Dag i
Djupadalen som tilfredstiller alle kriterier og er Rogalands eneste hovedarrangement. De
andre aktivitetene er svært positive tiltak og viser at flere blir oppmerksomme på
formidlingsverdien av F.Uke og får kr. 5K hver.
29/18 Vindkraft – nasjonal ramme m.m.
Diskusjon om nyeste kart fra NVE med både harde og myke eksklusjoner men m dårlig
oppløsning og vanskelig å se områdene som kan være aktuelle. Områder som allerede har
konsesjon og de som har blitt avslått er ikke tegnet inn (ekskludert). Dermed er det fare for at
f.eks. Bukkanibba og Døldarheia kan bli omsøkt igjen.
Spørsmål: Hva er egentlig er vitsen med Nasjonal ramme når NVE sier at konsesjonssøknader
skal gå videre som normalt. Hva er videre prosess for kartet? Hvorfor ikke ta utgangspunkt i
fylkesdelplanen?
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Oppfølging: Vi som skal til NVE 19/6 møtes i forkant. Emily sender liste over delegater og
kontaktinfo. til alle + ber NVE om møterom.
Mulige innspill: Vi må be om regionvise høringsmøter/folkemøter i høst. Kreve en pause nå,
bygge ferdig for så å evaluere, se spesielt på før- og etterundersøkelser.
Vindkraftseminaret 31/5 – evaluering: Savnet media og flere politikere. Tidspunkt (dagtid) og
dato var vanskelig. Bør ha nok et seminar til høsten.
30/18 FNF Haugalandet
Kort orientering v. flere om Natutmangfoldplanen, inkl. interesse for denne i Stavanger.
Kalland orienterte om kommunen; det er ansatt flere på plan og økt fokus på
reguleringsplaner.
31/18 Besøksstrategi jærstrendene
Innspillsmøte 6/6; de lokale gruppene bør stille. Diskusjon om mulige innspill:
Behov for bedre skilting, spesielt ved farlige strømforhold – Jæren F.råd. skal oppgradere
Påminnelse sendes – NOF og STF er påmeldt så langt
Forslag om at evt. felles høringsuttalelse behandles via epost
32/18 Regionalplan for klimatilpasning
Emily orienterte fra oppstartsmøte. Saksbehandler er Elin Valand.
Presentasjonene er samlet på Plan Rogaland, under klimatilpasning.
Vedtak: Emily fortsetter i referansegruppe og deltar på møtene
33/18 Sandnes kommuneplan
Diskusjon om samfunnsdel og arealdel; mange LNF områder er truet inkl. Gramstadområdet.
STF sender høringsuttalelse. Konklusjon: Best om det også blir en FNF uttalelse.
Oppfølging: Emily ber om utsatt frist til 20. sept [Resultat; ny frist for alle ble 3. sept., FNF fikk
til så snart som mulig etter styremøtet 10. sept. – dette pr. epost]. Skriving må starte i august
i god tid før styremøtet. Flere organisasjoner bør se på arealdelen.
34/18 Diverse + o-saker
- Nydyrking/utbyggingssaker på Jæren – Ståle orienterte om NOF og NiR sine resultat, inkl.
seier på Bore, og påpekte at dette er saker som også bør følge opp via FNF.
- Vannscooter – Hans Olav orienterte om Oslo som har vedtatt en forskrift der de ikkje ønsker å
gjøre forskjell på båt og scooter. Feil å likestille de to, i følge ham. Kalland orienterte om
Haugesund der det allerede er store restriksjoner. Alle må ut forbi Vibrandsøy men ved
Geitungen er det ‘lekegrinda’ til Skudeneshavn. Styret var enige om at det kan være behov for
hurtigbåtsertifikat.
Oppfølging om vannscooter; Emily sender nyeste brev fra Norsk Friluftsliv til FMRO
miljøvernsjef, May Britt Jensen.
35/18 Eventuelt
Båtlivsundersøkelsen 2017 (siste før det var i 2011) – Hans Olav presenterte
resultatene/trendene. Undersøkelsen finnes også på www.knbf.no;
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Kajakk og fritid øker – kajakk mye!
4 av 10 uenige i at en skal likestille vannscootere med andre fritidsbåter (dette er på linje m
resten av befolkningen)
Viktigst for båtfolk: Friluftsliv, naturopplevelse, fred & ro, fiske, samvær
Diskusjon fulgte om krav til lisenser etc. f.eks. Vibrandsøy + Geitungen. Ryfylke friluftsråd
ønsker en badebåt a la de i Sverige. Hans Olav viste også bilder av plast og villfyllinger, inkl på
gårdsanlegg.
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Vedlegg - Faste o-saker (oppdateres på agenda for møte 10/9):
Møter, samlinger, seminarer mv. aktuelle for FNF organisasjoner og koordinator * mfl.
FNF Rogaland, SVG, Haugalandet
- Høstens styremøter: 10/9, 22/10, 3/10
- Stavanger faglige råd: 24/9 og 12/11
- Haugalandet AU: bestemmes seinere
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- 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*:
- 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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