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Nominasjon til miljøvernprisen for 2015
Jeg viser til utlysning av årets miljøvernpris og nominerer herved Ryfylke friluftsråd som kandidat for
2015. Ryfylke friluftsråd har mange ansvarsområder direkte knyttet til miljøvern og skjøtter disse godt.
Friluftsrådet arbeider hele tiden for bærekraftig og miljøvennlig drift av områder og har ofte gått foran
som eksempel for andre, inkl. andre friluftsråd og egne medlemskommuner. Ryfylke friluftsråd er også
bevisst et formidlingsansvar og er klar over at rollen som natur- og miljøvokter går lenger enn i egne
driftsområder.
Vi vil her vise til en spesifikk sak det siste året, nemlig forsøplingen fra Ryfast sprengingen. Ryfylke
friluftsråd oppdaget raskt hva som var i ferd med å skje og nølte ikke med å melde fra til
Fylkesmannen. Friluftsrådet kunne ha gitt seg der men tok det heldigvis et skritt videre og tok ansvar
for å sørge for at saken ble allment kjent via media. I ukene som fulgte kom andre til med egne
observasjoner og klager, inkludert fra frivillige organisasjoner og privatpersoner.
De forurensende skyteledningene og armeringsfibrene ble fotografert av friluftsrådsansatte i store
deler av Ryfylke i flere måneder, også etter at opprydding var igangsatt. Friluftsrådet var blant dem
som sørget for at oppfølgingen og oppryddingen ble såpass bra som den ble. Resultatet er at denne
Ryfast-plasten nå blir erstattet av stålfiber som ikke vil forurense og forårsake skade på samme måte.
Uten Ryfylke friluftsråds raske reaksjon og formidling både til miljømyndighet, til media og til
medlemskommuner, kunne dette arbeidet tatt mye lengre og forårsaket mye større skade.
Vi mener Ryfylke friluftsråd bør motta miljøvernprisen for denne responsen og for ansvar som hele
tiden tas ved å nøkternt og betimelig informere både myndigheter og allmennhet om alvorlige
hendelser. Friluftsrådet bidrar ofte med forslag til løsninger og vi tror at prisen vil oppmuntre til videre
godt miljøsamarbeid i alle ledd.
Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen
Koordinator, FNF sekretariat i Rogaland
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening
og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane og Jæren. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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