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Referat fellesmøte FNF Hordaland
Friluftslivets hus 14.03.2013 kl 16:30-18:00
Tilstede: Terje Wangsholm (NJFF), Jane Britt Daae (BT), Oddvar Skre (NVH) og Johanna Myrseth
(koordinator)
Frafall: Nils Tore Skogland (NVH), Åge Landro (BOF), Hordaland Fylkeskystlag, Syklistenes
Landsforening Hordaland, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen
Sak 1: Årsrapport og regnskap 2012
Årsrapport og årsregnskap for 2012 ble gjennomgått i fellesskap. Det kom opp følgende tilføyelser
til årsrapporten:
1. Jan (forrige koordinator) jobbet en del med forberedelser/informasjonsinnhenting ifbm.
Statskog sitt planlagte salg av Raudlia/Stokkedalen, og var på befaring i området sammen
med NJFF.
2. Jan deltok på befaring i Aldalselva, Samnanger.
3. Rullestad/Skromme saken må løftes tydeligere frem i rapporten, var en viktig sak som det
ble arbeidet mye med. Jan deltok på sluttbefaring i området 5. september.
Koordinator oppdaterer rapporten iht. de kommentarer som kom opp.
Årsrapporten og årsregnskapet for 2012 ble godkjent av fellesmøtet.
Sak 2: Årsplan og budsjett 2013
Det kom opp et ønske fra NJFF om at koordinator deltar på Hardangerfjordseminaret, i regi av NFJJ
og Hardangerfjord Villfisklag, 3.-4. mai. Dette forutsetter at det er økonomi til det, noe som vil
avklares når man mottar tildelingsbrevet fra FRIFO i slutten av mars. Naturverforbundet i
Kvinnherad arrangerer skogseminar 30. mai – 2. juni som det kan være aktuelt å delta på.
Det bør tas initiativ til et møte med Fylkesmannen ifbm. salget av Raudlia Stokkedalen, dette må
avklares med Åge (BOF). Statsskog vil offentliggjøre 3. mai d.å. hvilke områder de vil legge ut for
salg.
Budsjettet for 2013 er trangt, og man er avhengig av økt tilskudd fra FRIFO for å ikke gå i minus.
Koordinator kontakter Fylkeskommunen for å diskutere en evt. tilleggstildeling til FNF.
Budsjett og årsplan 2013 ble vedtatt av fellesmøtet.
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Sak 3: Strategiplan 2013-2017
Følgende punkt ble lagt til på strategiplanen under mål 1:
• Stille krav til ivaretakelse av natur- og friluftsverdier i utbyggingssaker
Strategiplanen ble vedtatt av fellesmøtet.
Sak 4: Eventuelt
Det kom opp to saker under eventuelt:
Fergefri E39
Oddvar spilte inn ønsket om at FNF kan stå bak et brev til regjeringen med krav til gjennomføring
av et klimaregnskap for fergefri E39, og at FNF skal stille krav til visualisering av inngrepene i fjordog kystlandskapet. Dette er allerede spilt inn til naturvernutvalget i Bergen Turlag, som stiller seg
bak dette. Leder i naturvernutvalget, Torill Hage, skal ta dette videre med styret i Bergen Turlag.
Oddvar sender tilsvarende forslag til styrevedtak til BOF og NJFF.
Uttalelse Hjortedalselva
Det er ønskelig med en FNF uttalelse om Hjortedalselva kraftverk. NJFF skriver et avsnitt om
fiskeforhold i området, og NVH har allerede gjort et stykke arbeid vedr. de øvrige biologiske
forhold. Koordinator sammenstiller og setter opp et forslag til uttalelse.
Referent: Johanna Myrseth

