Kommende samlinger og kurs - diskusjon

Innspill til opplæringsplanen
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern

De fire fagtemaene i opplæringsplanen er:
•
•
•
•

Natur, forvaltning og vern
Offentlig servicevirksomhet i friluftsforvaltningen
Drift og vedlikehold av friluftsområder - Skjærgårdstjenestens oppgaver
Sjøfartsregler og sjømannskap

De siste årene er følgende kurs og samlinger gjennomført:
2018 september
2017 desember

2017 mai
2016 mai
2015 september
2015 april

Høstsamling, handlingsplan for friluftsliv, marin forsøpling, investeringsplan båter, sertifikatforskrift, SNO;
bistand og samarbeid, Sandefjord
Skjærgårdstjenesten 25 år, kurs Stavern (sertifikatkrav, sikkerhetskrav til båtene, felles
friluftsforvaltningssystem, marin forsøpling, bekjempelse av stillehavsøsters, org. av
oljevernberedskap, offentlig servicevirksomhet, HMS, SNO; forventninger, skjøtselsmetodikk og utstyr)
Vårsamling (historisk tilbakeblikk, båt og sertifisering, marin forsøpling, stillehavsøsters), Sandefjord
Vårsamling (oppgradering båter, marin forsøpling, friluftsmeldingen, naturbasen), Sandefjord
Studietur Skärgårdsstiftelsen i Stockholm
,
Vårsamling (ny lastebåtforskrift, marin forsøpling), Sandefjord

De siste årene er følgende kurs og samlinger gjennomført:

Hvor går Skjærgårdstjenesten –
videreføring og videreutvikling
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern
➢ Marin forsøpling
• Mer fokus på marin forsøpling, mer effektiv strandrydding
• Styrke opplegget/Skjærgårdstjenesten rolle
• Mange aktører
• Skorter på landbasert side
• Engasjere frivillige for rydding av strender
➢ Båtvrak / eierløse båter
• Større oppgave i framtiden, når ordning for håndtering kommer
• Kostnadsspørsmål ved større båter
➢ Mer effektiv håndtering av renovasjon/søppel, samle renovasjonspunkter
• Færre anløpspunkter, småbåtbrygger etc. kan frigjøre tid som brukes på marin
forsøpling
➢ Skjøtsel
• Viktigere oppgave i fremtiden
• Økt bekjempelse av fremmede arter

Hvor går Skjærgårdstjenesten –
videreføring og videreutvikling
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern

➢ Bruke tilskuddsordninger for gjennomføring av prosjekter
➢ Effektivisere allerede utførende oppgaver for å utføre nye oppgaver eller mer arbeid på andre
prosjekter (marin forsøpling, naturoppsyn)
➢ Mer opplysning, kartapplikasjoner og lett tilgjengelig informasjon
➢ Bedre tilrettelegging på større friområder
• Større andel av befolkningen oppsøker disse stedene og stiller da større krav
➢ Flere og bedre brygger
➢ SNO
• Tettere samarbeid med SNO lokalt, varierende grad av samarbeid i dag
• Bedre rapporteringssystem til SNO
• Positivt med dokumentasjon/excel-lister
• Fortløpende notere oppsyn og oppdrag
• SNO må bli bedre til å bestille oppdrag
➢ Oljevernberedskap – innlemme Skjærgårdstjenesten i øvelser, få betalt

Hvor går Skjærgårdstjenesten –
videreføring og videreutvikling
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern

➢ Samarbeid med andre instanser
• Delta i redningsaksjoner
• Kan brukes på andre felt?
➢ Utstyr - rullematte til å få folk om bord
➢ Felles forvaltningssystem
• Tungvint system for å planlegge jobber
• Friluftsrådene må holde i prosjektet og gi kommunene
tilgang

Innspill til opplæringsplanen – hvilke tema
bør dekkes på samlinger og kurs
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Erfaringer om innmelding av ryddeaksjoner
Erfaring fra ulike driftsenheter med tanke på beitedyr, renovasjon og opplegg for drift
Praktiske kurs
Konkrete eksempler på bekjempelse av fremmede arter/svartlistearter, praktisk kurs på et utvalg arter
Mere om skjøtsel på friområder
Erfaringer med oppsyn, skjøtselsmetoder etc.
De ulike organisasjonsmodellene/driftsformene
• Fordeler og ulemper ved de ulike formene
➢ Ulike patenter å frakte beitedyr
➢ SNO – forventninger begge veier, tydelighet

Innspill til opplæringsplanen – hvilke tema
bør dekkes på samlinger og kurs
Gruppeoppgave 5.-6. des. 2017, kurs Stavern

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

IUA-samarbeid
Oljevern - utlegging av lenser/anker
Akutt forurensning
Naturkunnskap/naturvernkurs/naturoppsyn
• Marinbiologi, botanikk, artskunnskap – lære om rødliste- og svartlistearter
Samles for å diskutere driftsoppgaver, praktiske løsninger, utveksle erfaring
Renovasjon
• Lære av hverandre og finne løsninger på søppelsortering og -håndtering
Bruk av navigasjonsinstrumenter
Båtvedlikehold, rutiner
Krise- og passasjerhåndtering
Sikkerhetskurs, livredning, førstehjelp, brannslokking
Sjøfartsregler og sjømannskap, nye regler, krengning etc.

