forum for
natur og
friluftsliv
TROMS

Referat styremøte i FNF Troms
Dato: 06.04.2017
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: NIBIO Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:
Ida Mari Emmely Hanssen, leder
Knut M. Pedersen, medlem
Halldis Valestrand, medlem
Anton Hauan, medlem
Rachel Jakhelln, medlem

(KFUK-KFUM-speiderne Troms)
(NJFF-Troms)
(Troms Orienteringskrets)
(Naturvernforbundet i Troms)
(Troms Turlag)

Tilstede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator

Sak 11/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 12/17
Orienteringssaker
- Høringsmøte Kommuneplanens arealdel Tromsø, 10. mars
Anton Hauan holdt innlegg om Tromsømarka og samordnet areal- og transportutvikling. Ute Vogel
holdt innlegg om Holt-arealene. Arealdelen er betraktelig bedre enn i 2015, og mange viktige
friluftsområder er bevart.
- Referansegruppemøte Coreplan kystsone, 20. mars
Eivind deltok på et referansegruppemøte for et forskningsprosjekt i regi av NOFIMA og UiT som
har til hensikt å se på hvordan myndighetene kan ta hensyn til vedien av naturgodene og ivareta de
ulike interessene i kystsonen. Les mer.
- FNF-samling vår, 27.-29. mars
Eivind deltok på FNF-samling på Granavolden. Det ble gjennomført medarbeidersamtale, samt
noen organisatoriske tema. Hovedvekten var på fagtema som markagrenser, samferdsel, vannskuter,
regionale planer, sosiale media, samt kurs for koordinatorene del 2, m.m.
- Kraftsystemmøte i Tromsø, 27. april
Eivind deltar på Kraftsystemmøte i regi av Statnett 27. april. Nettutviklingsplanen sendes på høring
og diskuteres.
______________________________________________________________________________
FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø
Tlf: 4141 7339 E-post: troms@fnf-nett.no Internett: www.fnf-nett.no/troms
FNF Troms er et samarbeidsforum for 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Troms og representerer rundt 15000 medlemmer.
Medlemsorganisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Norges Turmarsjforbund Troms, Naturvernforbundet i Troms, 4H Troms,
KFUK-KFUM-speiderne Troms, Troms Fylkeskystlag, Troms Orienteringskrets, Norges Jeger- og Fiskerforbund Troms, NordTroms Krets av Norges Speiderforbund, Framtiden i våre hender Tromsø, Nord-Norsk Botanisk forening, Tromsø Casting og
Fluefiskeforening.

- Regionale samlinger om statlig sikring, 9. og 10. mai
Troms fylkeskommune arrangerer i samarbeid med friluftsrådene og FNF fagsamlinger i Tromsø og
Harstad om statlig sikring av friluftsområder. Les mer.
- Årsmøte FNF nasjonalt, 11. mai
Årsmøtet arrangeres for FNF nasjonalt. Ingen store saker er forventet. Det blir skifte av styreleder,
samt noen andre endringer i styret.
- Landskonferanse friluftsliv, Bergen, 8.-9. juni
Eivind deltar på konferansen for FNF. Hugo for Nord-Troms friluftsråd. Se programmet.
- Prosjekt om integrering gjennom friluftsliv
FNF Troms fikk kr. 230 000 i støtte fra IMDi for å bidra til integrering gjennom friluftsliv knyttet
opp mot seks ordinære mottak i Troms i 2017. Hugo følger opp prosjektet og knytter kontakt
mellom interesserte organisasjoner og mottakene. FNF Troms fikk forespørsel fra Norsk Friluftsliv
om det er interesse å arrangere et seminar om flerkulturelt friluftsliv, da de har midler igjen for 2017
å bidra med. Styret synes dette høres interessant ut og vi skal jobbe videre med å finne en best
mulig form for dette for høsten 2017. Målet er en arena for inspirasjon og erfaringsutveksling.
- Status søknader og prosjekter
FNF fikk tilsagn på 230 000 fra IMDi for integreringsprosjekt, men avslag fra UDI. Søknaden om
integreringsmidler for bosatte flyktninger via Sparebankstiftelsen er ikke enda besvart. Fra
aktivitetsmidlene fra Troms fylkeskommune fikk FNF til sammen kr 70 000 for Friluftslivets uke,
Friluftslivets ildsjelpris og Adventsseminar. Vi fikk avslag på søknadene «Aktivitet og anleggsløft
for friluftsliv i Troms», samt «Friluftsliv og folkehelse». I sum fikk FNF mindre enn budsjettert fra
fylkeskommunen, og må justere budsjettet deretter.
Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.
Sak 13/17
Økonomi
Grunnet mindre tilskudd fra fylkeskommunen enn budsjettert, må utgiftspostene aktivitet og reise
justeres noe ned for å ligge innenfor budsjettert årsresultat. Økonomistatus er for øvrig
tilfredsstillende.
Vedtak: Styrer justerer budsjettet for 2017 etter innkomne tilsagn.
Sak 14/17
Friluftslivets uke 2.-10. sept. og stortingsvalget
Friluftslivets uke 2017 er fra 2.-10. september. Dette sammenfaller med Stortingsvalget som
avholdet 11. september. Styret ønsker en friluftspolitisk satsing både i tiden før Friluftslivets uke,
samt i selve uka. Friluftslivets uke vil avholdes som vanlig, samt at det vil gis støtte til
#nattinaturen-arrangement rundt i fylket. Det er ønskelig å samle listetoppene til Stortingsvalget ved
Rundvatnet, enten lørdag 2.sept. under #nattinaturen og bålsamtale, og/eller til friluftspolitisk debatt
og kappestrid under Kom-deg-ut-dagen 3.sept. Dette avklares over påske. FNF initierer et møte
med de interesserte organisasjonene og friluftsrådene om hvordan vi best kan oppnå friluftspolitisk
påvirkning under årets valgkamp i Troms. Norsk Friluftsliv utgjør en ressurs og bistår med blant
annet en liste over de tre toppkandidatene til partiene i Troms, samt en spørresundersøkelse som vi
kan bygge videre på. FNF har en koordinerende rolle i samarbeid med organisasjonene og
friluftsrådene. Uken støttes av fylkeskommunen og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv.
Vedtak: FNF følger opp organisasjonene og friluftsrådene for å få til mest mulig aktivitet i
Friluftslivets uke, samt god politisk påvirkning i tilknytning til Stortingsvalget.
Sak 15/17
Tilslutning til FNF Troms
Det er per i dag 13 formelt tilsluttede organisasjoner med i FNF Troms. For å tilslutte seg må
organisasjonen skrive under en tilslutningserklæring for deltakelse, og godkjenne denne på et
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styremøte eller årsmøte. I henhold til vedtektene har alle organisasjoner i fylket som er tilsluttet
medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund
rett til å bli medlem. Andre organisasjoner kan, etter å ha gitt sin tilslutningserklæring til styret, tas
opp i forumet på årsmøtet etter innstilling fra styret.
Midt-Troms Naturlag har kommet med en forespørsel til styret i FNF om at de ønsker å tilslutte seg
forumet. Midt-Troms Naturlag er en medlemsorganisasjon som ser som sine viktigste oppgaver å
være et bindeledd mellom, og talerør for, personer med et vidt engasjement for natur. Virkeområdet
er i hele Midt-Troms. Naturlaget het fram til 2013 Midt-Troms fugleforening, og var et lokallag av
NOF (Norsk Ornitologisk Forening). Da medlemmene viste et bredt engasjement for natur utover
kun fugler, ønsket foreningen å endre navn til Naturlag. Styret i FNF Troms mener Midt-Troms
Naturlag vil være en positiv ressurs i FNF-nettverket og ønsker dem velkommen til formell
tilslutning. Offisielt må dette gjøres på årsmøtet i 2018. Men samarbeidet om høringsuttalelser,
aktivitet, prosjekter osv. kan starte og videreutvikles med det samme.
Vedtak: Styret innstiller til årsmøtet 2018 at Midt-Troms Naturlag formelt tilsluttes FNF Troms.
Sak 16/17
Høringssaker
Det er for tiden flere aktuelle høringssaker som FNF følger opp og har involvert seg i. Tidligere i
vinter ble det sendt ut brev til alle kommunene, samt fylkeskommune og fylkesmann om
vannskuter. Troms fylkeskommune skrev i sitt høringssvar til regjeringen at de ikke ønsker at
vannskuter skal likestilles med småbåt, i tråd med FNFs anbefalinger. I snøskutersaken i Bardu
annullerte settefylkesmannen i Finnmark Bardu kommune sitt vedtak om rekreasjonsløyper for
snøskuter inn over Leina og til Gamas. Dette etter anbefalinger fra blant annet FNF, fylkesmannen,
fylkeskommunen og Sametinget. Det er forventet at dette vil kunne sette presedens i kommende
saker.
FNF har i samarbeid med organisasjonene skrevet høringsuttalelse til tre marine verneområder i
Troms, samt til Miljø- og energiplanen for Harstad kommune og Regional Transportplan. Nå jobbes
det med en uttalelse til den siste småkraftpakken i Troms, som omfatter 6 småkraftverk i Tromsø og
Balsfjord. Det jobbes også med å finne status for småkraftutbyggingsprosjektene i Ullsfjord, samt å
bli oppdatert på et nylig avholdt folkemøte på Sjursnes. NVE har sendt revisjon av Kvænangen
kraftverk på høring, med krav om større minstevannslipp i Mollisfossen. Alle fagrapporter peker i
retning av svært liten effekt for fisk og landskap med foreslått minstevannsføring. FNF Troms
følger opp relevante organisasjoner for å avklare hva vi kan anbefale, samt om det er andre
miljøforbedrende tiltak man kan forvente/kreve i revisjonsprosessen. Koordinator blir oppfordret av
styret til å nøste mer i prosessen rundt Statskog og eventuelt lokal forvaltning av eiendommene i
Nordland og Troms, og framstille fordeler og ulemper på en oversiktlig måte. Det er også ønskelig
at FNF fortsetter å følge opp havbrukssaker der det er aktuelt.
Vedtak: FNF Troms følger opp areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.
Sak 17/17
Eventuelt
Ingen eventueltsaker.
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