Hei
Ja. :) Er enig i deres vurderinger og reguleringene av droneflyving og ekstremsport. Kan føye til at bra
skilting og tilsyn i feltet kan være hensiktsmessig. I tillegg til at vi ser at droneforbudet ikke alltid
respekteres hører vi også rykter om at ekstremsportarrangører ikke alltid tar hensyn til det de har
fått lov til. Uten at jeg har konkret bevis på sistnevnte, kan det være bra å være ekstra føre var her.
Støtter jobben dere gjør fullt ut.
Med vennlig hilsen
Johannes

Den ons. 29. aug. 2018, 08:53 skrev Odden, Alf <alf.odden@svr.no>:
Tusen takk for innspel Johannes

Er dette å oppfatte som din høyringsuttale?
Mvh
Alf

Fra: Outdoorlife Norway | Customer Service <booking@outdoorlifenorway.com>
Sendt: tirsdag 28. august 2018 14:35
Til: Odden, Alf <alf.odden@svr.no>
Emne: Re: Høyring av forslag til Føringar for motorferdsel og ekstremsportaktivitetar på Kjerag

Hei Alf
Takk for at vi ble inkludert i denne utsendelsen. Vi ser at det er flere som bryter forbudet mot
droneflyving. Når vi minner de på det, så tas de ned med en gang. Det er vår erfaring at andre
turgåere ikke liker støyen fra droner. Videre ser vi noen blir redde de. Og vi registrerer at de som flyr
drone liker å fly flere hundre meter utover fjorden, i 1000 meters høyde.
Vi synes dette er en fornuftig sak og støtter tiltakene dere legger opp til.

Mvh
Johannes C Apon
Outdoorlife Norway AS

Den tir. 28. aug. 2018, 13:34 skrev Odden, Alf <alf.odden@svr.no>:
Til grunneigarar, offentlege etatar, lag, organisasjonar, bedrifter og andre med verksemd på og
ved Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde
Verneområdestyret sender med dette forslaget til Føringar for motorferdsel og
ekstremsportaktivitetar på Kjerag ut på lokal høyring. Høyringa er open slik at alle som ønskjer det
kan komme med uttale.
Dersom nokon ser at det er manglar på lista over høyringspartar, så meld frå til alf.odden@svr.no så
fort som råd. Dykk må og gjerne vidaresende høyringsdokumenta til dei dykk meiner kan ha interesse
av det.

Fristen for å komme med uttale er sett til 15. oktober 2018.

Høyringsbrev, liste over høyringspartar og verneområdestyret si handsaming av saka er vedlagt.

Med vennleg helsing

Alf Odden
Verneområdeforvaltar SVR
Forvaltningsekretariatet
Sandsveien 122
4230 Sand
E-post: alf.odden@svr.no
Tlf: 48044583
www.svr.no

