Årsberetning for Naturvernforbundet i Rogaland 2019

Sammendrag
Denne grønne bølgen startet for alvor i 2018 og har tiltatt i 2019. Medlemsveksten i
Naturvernforbundet økte markert i fjor, og det folkelige og politiske engasjementet likeså.
Det gjelder i første rekke saker knyttet til klima, vindkraft og marin forsøpling.
Medlemsveksten i fylkeslaget var på 32 prosent i fjor og økonomien var stabilt god. I løpet av
året økte antall årsverk fra 3,4 til 3,9.

Politiske saker
Vårt arbeid med saker foregår i hovedsak på tre nivåer:
1) Høringsuttalelser til enkeltsaker og planer. I egen regi og i samarbeid med andre.
2) Ytringer til media, leserinnlegg og kronikker.
3) Formidling via sosiale medier, Rygjavern og gjennom skriftlig og muntlig kontakt med
enkeltpersoner og grupper.
Effekten av vårt samlede politiske arbeid kan lettest måles gjennom konkrete enkeltsaker der vi har
engasjert oss direkte eller i samarbeid med andre. I 2019 kan vi notere oss følgende resultater:

Fire nasjonalparker og 26 verneområder
1.februar forslo fylkesmannen 62 nye verneområder i
supplerende verneplan. Flere av forslagene var identiske med
forslag fra NiR og NOF. Miljødirektoratet sitt endelige forslag
overrasket med fire nasjonalparker og 26 andre verneområder.
Ingenting er imidlertid vedtatt og NiR følger aktivt opp blant
annet med å igangsette en fotokonkurranse fra de nye
verneområdene. (foto: Skurvedalen/Lysefjorden)

Nasjonal ramme for vindkraft parkert
I fjor sommer bøyde regjeringen av fra den massive
proteststormen mot vindkraftutbygging på land. Nasjonal ramme
for vindkraft ble stanset og det ble samtidig innført en stans i
arbeidet med nye konsesjoner. NiR har først og fremst jobbet
sammen med de øvrige organisasjonene gjennom en egen
vindkraftgruppe i regi av FNF Rogaland. I tråd med
årsmøtevedtaket i 2018 har NiR krevd at ikke igangsatte
konsesjoner konsekvensutredes på ny. Det gjelder blant annet Faurefjell, Gilja og Tysvær. Dette
arbeidet koordineres gjennom FNF Rogaland..

Strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen
NiR har hatt et vedvarende sterkt fokus på oppdrettsnæringen i
2019. Det gjelder krav om lukkede anlegg i sjø og det gjelder
bruken av villfanget rensefisk. NiR har satt dagsorden i media
gjennom flere oppslag i nasjonale, regionale og lokale medier.
Forhåpningen vår er at det kritiske lyset på oppdrettsnæringen på
sikt skal føre til nye og strengere miljøkrav til næringen.

Bedre vern av Sørmarka i Stavanger
Sørmarkas Venner, FNF Rogaland og NiR inviterte politikerne i
Stavanger til valgdebatt om framtiden for friområdet i Sørmarka.
Representanter fra 11 partier stilte og var unisont enige om at
Sørmarka trenger en markagrense som hindrer at området blir spist
opp – bit for bit. Det nye politiske flertallet i Stavanger har
programfestet en oppfølging av spørsmålet om markagrense.

Mosvatnet foreslått biotopvernet
I forbindelse med landsmøtet i Stavanger i slutten av april 2018
gikk fylkeslaget ut med et forslag om å opprette naturreservat i
og ved Mosvatnet. Forslaget fikk tilnærmet unison politisk
støtte fra kommunalutvalget for miljø og utbygging. I 2019
fremmet fylkesmannen og Miljødirektroatet forslag om
biotopvern av Mosvatnet i forbindelse med supplerende
verneplan.

Klimastreikende ungdom
Inspirerert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg
ble det gjennomført flere skolestreiker for klima. Ungdom
fra flere byer og tettsteder i Rogaland deltok i
klimastreikene med stor oppslutning og entusiasme.
Fylkeslaget var ikke direkte involvert i streikene, men hadde
kontakt med medlemmer i Natur og Ungdom som sto
sentralt i organiseringen.

Omkjøringsveg på Karmøy i en tynn tråd
Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse mot
reguleringsplanen som vegvesenet og Karmøy
kommune kom med våren 2019. Fylkesmannen
krever miljøtunnel i området ved Heiavatn
naturreservat. Sabima og flere organisasjoner og
enkeltpersoner påklaget andre forslag i
reguleringsplanen. Innsigelsen og klagene som skal
avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mye kan tyde på vegprosjektet vil mangle
finansiering dersom det blir stilt strengere miljøkrav fra staten.

Restaurering og skjøtsel
Verdifull natur og arters leveområder går tapt som følge av
nedbygging og endret bruk. Det siste kan vi gjøre noe med. En
gjengrodd myr eller kystlynghei kan vi få tilbake ved rydding og
skjøtsel. Og sjøfuglenes hekkeplasser kan berges ved rydding av kratt
og skog. Fremmede arter som truer stedegen vegetasjon kan
bekjempes.
Fylkeslaget har over flere år drevet med systematisk skjøtsel og
restaurering av verdifull natur og bekjempelse av fremmede arter. Først og fremst i Stavanger der
Nord-Jæren lokallag har sin egen dugnadsgruppe.
Store Marøy – rydding og skjøtsel av kystlynghei og kulturlandskap
siden 2000.
Litle Marøy naturreservat – rydding og kratt siden 2009.
Oppfølgende skjøtsel siden.
Vedemyrå på Tasta – gjenåpning av tilplantet myr (ca 13 da.) siden
2012. Årlig skjøtsel.
Hekkeholmer i Stavanger – startet i 2008 med rydding av seks
fugleholmer rundt Hundvåg. Fulgt opp med skilting om ilandstigningsforbud og deretter skjøtsel.
Måkeholmen i Mosvatnet – ryddet for skog og kratt første gang i 2010, deretter årlig rydding av
treoppslag. Hettemåkebestanden økt fra 0 i 2020 til ca 100 par i 2019.
Fremmede arter Mosvatnet – siden 2011 årlige aksjoner mot svartelista arter; prydbringebær,
japansk pestrot, parkslirekne, kjempespringfrø og platanlønn. Innsatsen redusert i 2019.
Flyteholmen i Mosvatnet – bygd i 2012 og finansiert av Stavanger kommune. Holmen trenger
vedlikehold og tilsyn, men dette ble ikke gjennomført i 2019.
Hule eiker – prioritert naturtype. Kartlegging startet i 2018 og ved utgangen av 2019 var det
registrert om lag 100 hule eiker i Stavanger hvorav de fleste på Stokka. Kartleggingen er ikke fullført.

Organisasjonen
Styret 2019
Årsmøtet for 2018 ble arrangert på Mostun mandag 29.april 2019. Det møtte 18 medlemmer.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret i 2019 har bestått av følgende medlemmer:
Hallgeir Langeland, leder (gjenvalgt for 2 år)
Randi Storhaug (ikke på valg)
Kjetil Nilsen (ikke på valg )
Wenche Skorge (gjenvalgt for 2 år)
Hugh Clarke (gjenvalgt for 2 år)
Ellen Jepson (gjenvalgt for 2 år)
Varamedlemmer, valgt for ett år:
Annette Hetlelid (ny)
Bothild Nordsletten (gj.v.)
Lena Forgaard (gj.v.)
Stein Warland (gj.v)
Ny valgkomite: Anne Elisabeth Carlsen, Per Terje Haaland (ny) og Sissel Norheim.
Styret har hatt 7 styremøter på Mostun natursenter.

Etter årsmøtet ble det arrangert foredrag med tema nye naturvernområder i Rogaland ved rådgiver
Erik Steen Larsen fra fylkesmannen. Det var 25 tilhørere i salen.

Administrasjonen
Store endringer i staben på Mostun i 2019. Naturveileder Rakel Alvestad
gikk i barselspermisjon i desember i 2017 og sa opp stillingen sin i juli
2018. Heidi Goa ble tilsatt som vikar i ett år med oppstart 1.februar
2019.
I november 2019 ble Anne-Mette Olaussen ansatt i en nyopprettet 50
posent stilling som publikumsansvarlig med ansvar for kafedrift og
utleie. Sissel Norheim tiltrådte samtidig som prosjektrådgiver for solenergiprosjektet «Solsats» i
samarbeid med Stavanger kommune.
NiR hadde ved utgangen av 2019 fire årsverk fordelt på fem faste stillinger, tre faste kafeverter og
tillkallingsverter. Ansatte og frivillige har blitt invitert til to faste arrangementer – sommerfest på
Mostun i juni og villsauaften samme sted i desember. Ansatte hadde en sykkeltur med befaring og
lunsj på Lierdal med Ellen Jepson som guide og vertskap.
De ansatte i NiR har siden 2012 hatt kontorlokaliteter i «gamle» Mostun. Fasilitetene tilfredsstiller
ikke dagens krav til arbeidsmiljø og det er behov for en innvending oppgradering og utvendig
renovering av tak og fasader. Siden lokalene ble tatt i bruk i 2012 har NiR investert ca 1. mill.kr. i
oppgradering innvendig og bytte av husets fasade mot sør.

Lokallagene
Strand
Lokallaget i Strand har holdt et høyt aktivitetsnivå i 2019 og engasjert seg i oppdrettsaker, marin
forsøpling, vassdragsvern og lokale reguleringsplaner. Mangeårig leder i lokallaget, Egil Tjensvold ble
gjenvalgt av årsmøtet. Styremedlem Rune Folkvord er medlem av Vassdragsvernrådet i NNV.
Nord-Jæren
Lokallaget for Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) har som tidligere år jobbet med
skjøtselsprosjekter, først og fremst på Store Marøy, Tastaveden (myr) og kartlegging av hule eiker.
Erik Thoring var lagets leder i 2019.
Haugalandet
I september i 2018 ble det opprettet et nytt lokallag for
Haugalandet (Karmøy, Haugesund og Tysvær) med cirka 120
medlemmer. Laget har hatt en flott utvikling i 2019 med en lang
rekke foredrag og arrangementer. Laget deltar aktivt i FNF
Haugalandet. Ineke de Rezende fra Haugesund er lokallagets
leder.

Frivillige
Frivilliges innsats tilsvarer anslagsvis et sted mellom ett og to årsverk når innsatsen til tillitsvalgte i
fylkeslagets, lokallagenes styrer og frivillige konsulenter medregnes. I tillegg til fylkeslagets egne

frivillige har det deltatt flere frivillige på arrangementer vi har hatt sammen med andre
organisasjoner.
Fylkeslaget har to frivillige grupper, med betydelig overlapp. Det er frivillige knytta til Mostun – kafe
og arrangementer - det andre er skjøtselsgruppen i Naturvernforbundet Nord Jæren. Sistnevnte ble
opprettet rundt år 2000 og har hatt en kontinuerlig drift med et sted mellom 10 og 20 aktive.
Nyrekruttering er en utfordring som vi vil jobbe enda mer målrettet mot i 2020.

Medlemsutvikling og medlemspleie
Siden våren 2018 har vi sendt Nyhetsbrev hver 14.dag til medlemmer som har
registrert sin e-post. Dette fortsatte i 2019 med et opphold i sommerferien.
Rygjavern er fortsatt vår viktigste kontakt med medlemmene. Medlemmene i
fylkeslaget har flere fordeler – medlemspris på fuglekasser, 5 % rabatt på leie av
Inge Steenslands Hus og gratis inngang på foredrag i regi av Natur på torsdag.
Ved utgangen av 2018 hadde fylkeslaget 1654 medlemmer . Det var en netto
medlemsøkning fra 2017 på 95 medlemmer dvs 6,1 % vekst. Ved utgangen av
2019 var medlemstallet økt med 540 medlemmer til 2194. Det er en vekst på 32,6
%. Direkte verving lokalt utgjorde 139 av de nye medlemmene. I løpet av 2019
passerte vi Sør-Trøndelag og var det tredje største fylkeslaget inntil Nord- og Sør-Trøndelag
fusjonerte fra 2020.
Den grønne bølgen som for alvor slo inn over landet i 2019 skyldes neppe en enkelt faktor, men er
mest sannsynlig resultatet av folkelig oppvåkning, trigget av klima, naturtap og vindkraft. For første
gang på mange år har miljøsaker generelt fått en høyere oppmerksomhet i media og blant de
politiske partiene.
Representasjon
På landsmøtet i Stavanger i april i 2018 ble Wenche Skorge valgt inn i Naturvernforbundets
sentralstyre, mens Randi Storhaug overtok plassen i landsstyret etter Anne Elisabeth Carlsen.
Erik Thoring var NiR’ s representant i styret i FNF-Rogaland. Kjetil Nilsen var fylkeslagets representant
i FNF- Stavangers faglig råd. Daglig leder deltar i Rogaland Bondelags jordvernutvalg. Randi Storhaug
er medlem i forbundets gruveutvalg. Kjetil Nilsen deltar i oppdrettsutvalget og Erik Thoring i
rådgivende utvalg for Jærstrendene LVO.
I tillegg deltar har daglig leder og andre ansatte og tillitsvalgte representert forbundet i ulike offisielle
sammenhenger og i offentlige referanse- og dialoggrupper. Interessen for vår deltakelse er stor, men
vi har begrenset kapasitet og økonomi og derfor har koordinator i FNF Rogaland påtatt seg flere slike
oppgaver på vegne av medlemsorganisasjonene.
Økonomi
NiR har hatt en sunn økonomi de siste tre årene og 2019 er intet unntak. Fjoråret ble gjort opp med
et driftsresultat som nesten identisk med 2018, kr 57 164 (etter finans). Inntektene gikk ned med
nesten 200 000 kroner, fra ca 3,7 mill.kr. i 2018 til ca 3,5 mill.kr. i 2019. Det samme gjorde utgiftene
fra ca 3,6 mill.kr. til ca 3,4 mill.kr. Likviditeten var god i 2019 og ved utgangen var det bokført en
egenkapital i form av bankinnskudd på ca 1,9 mill.kr.
NiR har ansvaret for driften av Besøkssenter våtmark Jæren. BVJ betaler NiR for et årsverk som er
fordelt med 90 % for naturveileder og 10 % for regnskapsfører. BVJ-styret som består av
fylkesmannen, Jæren friluftsråd og NiR, vedtar budsjett, mens BVJ-årsmøtet vedtar regnskap og
årsrapport. BVJ har en årlig omsetning på mellom 1,2 og 1,3 mill.kr

Lønnskostnadene utgjorde om lag to tredjedeler av utgiftene i 2019. Ved utgangen av 2019 var det
fem fast ansatte og fire timelønnete kafeverter. Stillingene utgjorde samlet ca 3,9 årsverk.
Rygjavern og sosiale medier
Rygjavern utkom med to utgivelser i 2019 med henholdsvis 28 og 32 sider. Antallet utgivelser er
redusert fra tre til to i 2019, mens det sammlede sidetallet økte fra 48 til 60. Opplaget økte fra 1500
eks i 2018 til 2000 eks i 2019 hvilket har sammenheng med kraftig medlemsvekst i fjor. I tillegg til
medlemmene blir bladet sendt til om lag 200 «friabonnenter». Rygjavern er det viktigste bindeleddet
til medlemmene og rapporterer om arbeidet i fylkeslag, lokallag, Besøkssenter våtmark Jæren. I
tillegg var det en god tematisk, lokalt stoff gjerne knyttet til saker som fylkeslaget jobber med.
Bladet blir trykt hos Gunnarshaug Trykkeri og distribuert av Posten og Schibsted. I 2019 har Sverre
Stakkestad i Grønn Markedskontakt hatt ansvaret for annonsesalg i Rygjavern, programhefte og på
nettsiden. Inntektene bidrar i stor grad til å dekke produksjonskostnadene.
Trafikken på sosiale medier, i praksis Facebook, er god og økende. Ved utgangen av 2019 hadde NiR
ca 2700 følgere (ca 2300 i 2018), Mostun ca 1200 ( 800), BVJ 400 og Marøy 200 (180) . Facebook ble
aktivt brukt til fremming (annonsering) av arrangementer og viktige politiske saker. I 2019 ble det
utgitt nyhetsbrev hver 14 dag som gikk til alle medlemmer som har registrert sin e-postadresse.

Mostun natursenter
Mostun natursenter ble offisielt åpnet høsten
2011 og fylkeslaget flyttet inn i det kommunale
bygget våren 2012. Ved utgangen av dette året
ble NiR tildelt autorisasjon som våtmarkssenter i
samarbeid med Jæren friluftsråd og
Fylkesmannen i Rogaland.
Fram til Inge Steenslands Hus ble innflyttet
høsten 2016 ble det drevet kafe, foredrag og
utstillingsvirksomhet i Mostun. Siden den gang
har Mostun blitt brukt til kontor, lager og
møtelokale for Norsk Botanisk Forening og Norsk Ornitologisk Forening.
I 2019 har det ikke skjedd vesentlige endringer i bruken av de to lokalene. Våtmarksutstillingen som
ble påbegynt i 2018 ble stort sett fullført i løpet av fjoråret.
Arrangementene
Antallet arrangementer på Mostun økte fra 42 i 2018 til 110
i 2019. BVJ arrangementer på Mostun er inkludert og det
samme gjelder foredragsserien Natur på torsdag med ni
foredrag. Den formidable økningen skyldes først og fremst
økt fokus på torsdagsarrangementer. I kafeens åpningstid på
torsdager har det vært enkle lavterskeltilbud vekselvis for
barn og voksne som f.eks.: tur rundt Mosvatnet med følge,
natursti, juletrehenting, sommerleker, strikkekvelder osv.
Tilbudet har til hensikt å øke publikumstallet og derigjennom
bedre omsetning i kafeen.

I 2019 hadde vi 41 arrangementer utenfor Mostun. Det gjelder arrangementer på Haugalandet i
samarbeid med Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner og bibliotek. I tallet inngår BVJ sine
arrangement på Orre og Kvassheim samt deltakelse på Miljøsøndag og Naturdagen og arrangement i
samarbeid med Sølvberget og MUST.
Natur på torsdag hadde ni arrangementer i 2019 og var støttet med 30 000 kroner fra Stavanger
kommune. Det ble utgitt to programhefter der utgiftene ble dekket med annonser. Totalt antall
deltakerantall var 504 som betyr et snitt på 56 deltakere. Det best besøkte arrangementet var
vindkraftdebatten i august med 150 deltakere.
Sum deltakere arrangement: 10 024
I tillegg til arrangementer er det også annen bruk av Mostun – utleie og medlemsmøter for NOF og
NBF. Den samlede bruken av Mostun, inklusive arrangementer var i 2019 på 11 320 personer.
Undervisningen
Fra toppåret i 2016 har antallet underviste elever hatt en jevn nedgang. Det har i en viss grad
sammenheng med omorganiseringen av BVJ der det brukes større ressurser og tid på undervisning
på Orre og Kvassheim. Interessen for
undervisningstilbudene har ikke endret seg. Den er
meget stor. I 2019 ble undervisningstallene i noen
grad påvirket av vikarsituasjonen. Det tar alltid litt
ekstra tid å lære opp nyansatt.
I tillegg til naturveileder Heidi Goa har Øyvind
Gjerde fra FN-sambandet gjennomført et stort antall
undervisninger i kråketrekk og vårfugler ved
Mosvatnet. Han har også hatt noe undervisning på
Kvassheim.
Undervisning Mostun- NiR og BVJ:
2016: 2050 elever
2017: 1608 elever
2018: 1581 elever
2019: 1501 elever
Undervisning BVJ – Orre og Kvassheim:
2017: 366
2018: 358
2019: 503
I tillegg til undervisning på Mostun, Orre og Kvassheim har det blitt gjennomført noe undervisning på
skoler på Jæren i regi av BVJ.
Åpningstider Mostun
Mostun har siden starten i 2012 hatt fast åpningstid hver søndag unntatt jul, påske og skoleferien.
Tidspunktet har også ligget fast, fra kl. 12 til kl. 15. Fra 2017 utvidet åpningstidene til også å gjelde
torsdag fra kl 17 til 20. I 2019 ble åpningstidene på søndager utvidet med to timer, fra kl 11 til kl. 16. I
fjor åpnet vi også kafeen tre timer på dagtid i desember. Kafeen ble da betjent av fast ansatte.
Eksperimentet var velykket og blir gjentatt.

Utvidede åpningstider har naturlig nok generert økte publikumstall. Utfordringen har vært
økonomien, særlig hva gjelder torsdagene som i starten hadde meget lave besøkstall. Systematisk
satsing på aktivitetstilbud på torsdagene har gitt positive resultater. I 2019 gikk kafedriften for første
gang med netto overskudd. Stavanger kommune har siden 2018 bidratt med tilskudd/tjenestekjøp på
kr. 300 000. Det har vært helt avgjørende for å kunne opprettholde tilbudet på Mostun etter
inntektsbortfall i forbindelse med omorganiseringen av BVJ.
Det er tre ansatte kafeverter og 1 tilkallingsvakt.
Utleie og Inge Steenslands Hus
Inge Steenslands Hus er sterkt etterspurt av leietakere. Det gjelder bryllup, konfirmasjoner,
minnestund, gebursdager, men også seminarer og kurs. Utleieinntektene har økt hvert år siden
utleievirksomheten startet for alvor i 2017. Lokalet er i øvre prisklasse og vi hadde forventet at
interessen vil stabilisere seg. Men inntektene økte betydelig i 2019, fra ca 220 000 i 2018 til ca
277 000 i 2019. Inntektene fra utleie dekker alle driftsutgiftene (strøm, forsikring, renhold,
ventilasjon etc)) og timene som blir brukt til administrasjon av utleie. Det er registrert alvorlige feil
ved bygget eller ekstraordinære vedlikeholdskostnader. Det foreløpig ikke avklart om den ubehandla
kledningen bør impregneres eller ei.
Mostun - renoveringsbehov

Allerede i 2013 ble det avdekket at Mostun er dårlig teknisk stand dels som en følge av feil ved
renoveringen i 1982 og dels pga manglende vedlikehold over lang tid. Tilstandsrapporten fra 2013
var laget av arkitektkontoret Helge Schjelderup med bistand fra Faber Bygg. NiR som leier bygget av
Stavanger kommune gjorde det tidlig klart at bygget må renoveres og at den kostnaden ikke er mulig
å finansiere av Naturvernforbundet alene.
Sørveggen ble skiftet i 2016 på grunn av vannlekkasjer. Investeringen ble betalt av NiR ved
låneopptak i DNB. NiR har over flere år har hatt en dialog med kommuneadministrasjonen om
renovering, og forsøkt å skaffe tilveie eksterne midler uten å lykkes. I januar 2019 gjorde
kommunalstyret for miljø og utbygging et enstemmig vedtak om at byggets skal rehabiliteres
innvendig og utvendig for 5,2 millioner kroner i løpet av perioden 2020-2024. Dette vedtaket ble ikke
fulgt opp at administrasjonen i budsjettforslaget for 2020 og heller ikke det politiske flertallet (Ap,
SV, Rødt, Sp, MDG og FNB) fant midler til renoveringen. Høyre foreslo at det ble bevilget kr 3,5
mill.kr. til renoveringen, at NiR skaffet de resterende midler og at eierskapet til huset ble overdratt til
NiR. Forslaget ble til vår skuffelse nedstemt av flertallet.

Mostunhagen og slåttenga
NiR har tatt på seg ansvaret for holde uteområdet vedlike unntatt
plenklipp som blir gjort av NIS. Det består i vedlikeholde bed og
blomsterkasser og å holde grusganger og gruslagt areal for øvrig fritt for
ugras. I tillegg blir det gjort systematisk bekjempelse av fremmede arter
(prydbringebær, parkslirekne og krypfredløs) i nærområdet.
Slåttenga (ca 800 kvm) nord for ISH ble anlagt og finansiert av NiR høsten 2016. Enga blir slått hver
sommer og høyavlingen har blitt levert til en hesteeier på Tasta. Slåttenga har blitt brukt aktivt i
undervisning- og formidlingssammenheng i samarbeid med NBF som også har bidratt med engfrø og
planter (solblom og geitskjegg). I 2019 ekspanderte forekomsten av lyssiv og plenmose. Det er satt i
gang tiltak for å kjempe de uønskete artene med mekanisk bekjemping og bruk av aske.
Siden 2017 har Naturvernforbundet hatt en avtale med Vann og avløp om skjøtsel av
Tjensvollbekken rensepark. Avtalen utgikk i 2019 og på grunn av manglende kapasitet i
Naturvernforbundet ble ikke avtalen videreført.

Besøkssenter våtmark Jæren
Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) ble opprettet i desember og er inne i sin andre
autorisasjonsperiode som gjelder fram til og med 2021. Naturvernforbundet har driftsansvaret for
BVJ i perioden. 2018 var BVJ’s første driftsår som egen organisasjon registrert i Brønnøysund og med
eget styre og årsmøte. Styret i 2019 besto av Per Kr. Austbø (styreleder) fra fylkesmannen, Øystein
Dahle, Jæren friluftsråd og Erik Thoring, Naturvernforbundet.
BVJ har ansvaret for drift av våtmarksutstillingene på Kvassheim,
Orre og Mostun samt undervisning og arrangementer som blir
avtalt i virksomhetsplanen. Målene for antall underviste elever og
avtalte arrangementer ble oppfylt i 2019.
Naturvernforbundet har arbeidsgiveransvaret for ansatte i BVJ. I
2018 overtok Rakel Alvestad som naturveileder etter Cecilie Notø. I
desember samme år gikk Rakel ut fødselspermisjon og Heidi Goa
ble ansatt i ett års vikariat med oppstart 1.februar 2019. I
november 2019 ble Sigrid Tveitnes ansatt i fast stilling som
naturveileder med oppstart 1.1. 2020.
Laila Fossan er ansatt i 10 % stilling som regnskapsfører for BVJ.
I tillegg til ulike aktiviteter startet BVJ oppgradering av våtmarksutstillingen på Kvassheim og
fullføring av ny våtmarksutstilling på Mostun. Alle datatekniske anlegg på Orre og Kvassheim er
oppgradert og forbedret i 2019
For mer detaljer vises det til vedtatt årsrapport for BVJ i 2019.

