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Møtereferat
FNF Rogaland styre
FNF Haugalandet AU
Dato: Mandag 4. september, 2017
Sted: Haugesund Turistforening, Bytunet
Til stede:
Styre NSF Vesterlen krets v. Ivar Anton Nøttestad
NJFF Rogaland v. Ragnhild Ottesen
Stavanger Turistforening (STF) v. Edward Prestholm
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland (NOF) v. Ståle Opedal
Ryfylke Friluftsråd v. Hans Olav Sandvoll
Haugesund Turistforening (HT) v. Karl Andreas Knutsen
Naturvernforbundet i Rogaland (NiR) v. Erik Thoring
AU
Haugesund og Omegn Jeger- og fiskerforening (HOJFF) v. Bjørn Henriksen
Haugesund Turistforening v. Sven Oscar Larsen og Johan Rinck
Forfall:
HIL Orientering, Haugesund Kajakklubb, Haugesundspeiderne, NOF Haugaland lokallag
Møteleder:
Ivar Nøttestad
Referent:
Emily Halvorsen, koordinator
Befaring til Vibrandsøy – før møtet
Flere i styret fikk skyss i en nydelig liten veteranbåt og ble omvist på Vibrandsøy og Knutsenhuset, en
gammel og temmelig slitt rederbolig. HT har kjøpt huset og gruppen ble fortalt om planer for
restaurering og aktivitet på øya. Vibrandsøy er et sikret friluftslivsområde og nærområde, 5 min.
båtur fra sentrum av Haugesund. Rolf Svensen, leder for prosjekt og teknisk drift, og Lauren
Simonsen, ny daglig leder i HT, ledet befaringen.

SAKER
20/17 Dagsorden
Ingen kommentarer til innkalling. Flere saker til Eventuelt v. Hans Olav.
Referat fra 29. mai – godkjent – legges ut
Styremøter: 16. oktober, 11. desember, og årsmøte 26-27 januar.
Kort diskusjon om mulige steder og tema inkl. småkraft søknader, vilkårsrevisjon
Oppfølging: Emily innhenter tilbud innen neste møte.
FNF Haugalandet: Møtes v. behov – ingen datoer bestemt
21/17 Strandrydding – adoper en strand
Karl Andreas orienterte om ordningen. HT har adoptert en strand på Vibrandsøy og aktiviteter og
rydding blir i regi. av Barnas Turlag 2 ganger i året. Han oppfordrer flere FNF organisasjoner til å bli
med på ordningen. Ryfylke friluftsråd kan hjelpe, evt. formidle kontakt. Speiderne ser rydding som
god opplæring. Forslag fra Ivar om kartløsning – denne stranden adoptert/ryddes av X.
Oppfølging: Emily sender info./lenker med oppfordring til alle org. + videreformidler ide om
kartløsning (tillegg til Ryddeportalen) til Hold Norge Rent.
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22/17 Planer og saker i Haugesund og omegn
- Miljømøte i Haugesund (Haugesund, Tysvær og Karmøy kommuner) 30/8 – deltakere
orienterte: Frammøte var ok m. Fremtiden i våre hender (FIVH), besteforeldreaksjonen,
Natur og Ungdom (NU), og FNF org. Erik kåserte.
- HT ønsker at NiR organiserer seg i nordfylket. Lokallagene i HT tør ikke lenger å ta de lokale
kampene og trenger støtte.
- Karl Andreas orienterte om prosess for planlegging av møte i friluftslivsforum (H. kommune);
folkehelsekoordinator har nå fått ansvaret men FNF Haugalandet ønsker en annen m.
nødvendig naturforvaltningskompetanse. HT sender notat til kommunen.
- Kommunedelplan for naturmangfold – timing for oppstart (i sommer) og innspill var uheldig
- Områdeplan for Vibrandsøy – Ebne i H.kommune har ansvar
Saken tas til orientering
23/17 Utsira 2 vindkraftverk
Sven Oscar, Karl Andreas og Ståle orienterte. Utsira formannskap er positive. Arealet er lite i forhold
til dimensjonene. Høring er sendt fra NOF nasjonalt; Utsira er en ‘nasjonal helligdom’.
Vedtak: Felles høringsuttalelse sendes. Koordinator sender utkast på intern høring til aktuelle
organisasjoner.
24/17 Flere kraftsaker ol.
- Sentralnett Haugalandpakke - Karl Andreas orienterte; HT innspill er tatt med i planutkastet.
Han og Lauren var med på lansering og pressemelding. HT har sendt høringsuttalelse.
- Skreå – anleggsvei ved demningen. Edward orienterte om høring ang. bom vs. ikke-bom og
mulighet for å kjøre helt inn inkl. parkering dersom veien likevel skal være kjørbar og lite
tiltrekkende som turvei.
Sakene tas til orientering
- Vilkårsrevisjoner – Røldal – Suldal og Ulla-Førre – høringer v kommunene; Diskusjon om
oppfølging. FNF Rogaland rekker ikke sende noe felles.
Konklusjon: Røldal-Suldal koordineres med FNF Hordaland. Emily ber om at FNF og org. er med
videre som høringsinstanser + mottar info./invitasjoner i begge saker.
25/17 Rolleforståelse i friluftslivet
Innledning ved Karl Andreas + diskusjon; bør løftes nasjonalt og gjelder forholdet mellom Norsk
Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. Viktig å være ryddig/diplomatisk i møter/samtale m.
politikere. Fylkestingspolitikere ønsker å møte m. HT. Hans Olav påpekte de store forskjellene
mellom friluftsrådene der de ‘pedagogiske’ er avhengige av aktivitetsmidler (i konkurranse med
frivillige). Viktig også å følge med på rene kommersielle foretak inkl. destinasjonsselskap.
Saken tas til orientering.
26/17 Regionale og nasjonale saker
- Nasjonal forskrift om nydyrking – Ståle innledet; Veldig bra i handlingsplan til stortingsmld.
om naturmangfold. Høringsinstanser er Naturvernforundet (NVR), DNT, FL, SABIMA. Erik
orienterte om nasjonalt tiltak for restaurering av myr v. Miljødir. – NOK 30 mill. i første
omgang. Vigremyra første i Rogaland.
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Regionalplan for massehåndtering på Jæren – diskusjon om forholdet til nye nasjonale
føringer ang. myr + deponering i sjø.
Konklusjon/oppfølging: Emily deltar på høringsmøte 12/9 og konfererer med Erik om mulig
felles høring.
Titania, Tellnes –søknad om deponi – Ståle, Ragnhild og Erik orienterte; felles uttalelse sendt til
planprogrammet for Titania deponi, fotograf Erling Svensen gav bilder og info. og bidrar gjerne
videre. Titania og kommunen holdt lav i håp om at saken forblir lokal. Spørsmål om hvordan de
nasjonale org. (andre enn NVR), SABIMA og Bellona vil forholde seg til saken er ikke avklart. NU
har sendt uttalelse. NVR har et gruveutvalg og har sendt uttalelse.
Oppfølging; Undersøke om Rune Håland i Elbil foreningen kan være en ressurs. Saken følges og
tas opp igjen på FNF-R styremøter og via nasjonale ledd.

27/17 FNF internt + diverse
Kort orientering og diskusjon om nasjonal FNF samling, styringsdok, møter m. partiere, m.m.
Oppfølging; Emily sender påminnelse om tilslutningsskjema til alle + tar med på neste møte, Rog. Ap
blir invitert til neste møte, vi tar opp sak om egne retningslinjer for høringer m.m. i Rog. alt etter
resultat av nasjonal høring og endelig vedtak.
28/17 Eventuelt
Hans Olav orienterte om flere konferanser/møter (se vedlegg) og neste FL ansattesamling:
- Ryfylke friluftsråd blir vertskap for samlingen ca. september 2018. De ønsker en mønstring
m. aktivitet v. flere organisasjoner – både som teambuilding og nettverksmulighet. Han
kommer tilbake med mer detaljer på fremtidige møter.
FASTE POSTER
Møter, samlinger, seminarer mv. - fast post på agenda + se Vedlegg som følger
Tas til orientering + legges ut + nye arrangement legges ut fortløpende, supplert m. eposter
Koordinators møter og fravær – se Vedlegg
Møter (daglange), befaringer, reiser og fravær føres løpende i vedlegg til agenda og referat

Vedlegg:
Møter, samlinger, seminarer mv. for FNF mfl.
- Friluftslivssamling hos Miljødirektoratet i Trondheim – 2/11 (koordinator deltar)
- Vannforvaltningsseminar i Trondheim for FNF organisasjoner m.fl. – 3/11 – (koordinator mfl.)
- Sikring av friluftslivsområder konferanse, Haugesund – 16/10, SVG 18/10
- Konferanse om marin forsøpling på Sola Strandhotell – 29/11
- DNT konferansen ‘Friluftsliv for en grønn framtid’ i Oslo – 4/12
- DNT jubileumsforestilling i Oslo – 19/1/18
Møter i FNF Rogaland
- FNF-R styremøte – 16/10, 11/12
- FNF Stavanger faglig råd – 13/11
- FNF Haugalandet – ved behov
- Årsmøte og samling – 26-27/1/18
Koordinators andre møter, befaringer og fravær:
- Avspasering – 25–27/10
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Samling og seminar i Trondheim – 2-3/11
DNT Vest møte i Bergen – 8/11
Juleferie + avspasering – 18/12 – 5/1/18
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