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Referat styremøte i FNF Troms
Dato: Onsdag 02.05.2018
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: NIBIO Holt, Tromsø

Tilstede med stemmerett:
Per Inge Guneriussen, medlem
Halldis Valestrand, medlem
Rachel Jakhelln, medlem
Knut M. Pedersen, medlem
Hilde Ovesen, medlem
Alf Brustad, vara

(Naturvernforbundet i Troms)
(Troms Orienteringskrets)
(Troms Turlag)
(NJFF-Troms)
(4H Troms)
(Senja Turlag)

Tilstede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator

Sak 11/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 12/18

Orienteringssaker

- FNF-samling vår, 13.-14. mars
FNF samlingen var i Drammen og ble for første gang arrangert av regionale FNF; Buskerud,
Telemark, Akershus, Vestfold og Østfold. Dette ble en suksess og det jobbes for at flere FNFsamlinger kan gå på omgang i fylkene.
- Peter F. Hjort seminaret, UiT, 21. mars
FNF Troms ble invitert til Peter F. Hjort seminaret i anledning 50-årsjubileet til universitet. Vi
deltok på arbeidsgruppen «Et varmere Arktis» om klimaendringer og tilpasninger i nord.
- Innspillsmøte Folkehelsemeldingen, 5. april
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte til innspillskonferanse for
Folkehelsemeldingen som skal komme i 2019. FNF Troms og Ishavskysten friluftsråd holdt et
felles innlegg med hovedbudskapet «hverdagsfriluftsliv til folket hele året», samt 7 konkrete tiltak.
- Møte «Kysten Vårres» med fylkesmannen, 11. april
Fylkesmannen i Troms har opprettet et forum for kommuner og regionale myndigheter, «Kysten
Vårres», som skal jobbe med å stoppe marin forsøpling. FNF Troms var med og presenterte
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utogplukk.no, samt samarbeidet med avfallsselskapene i Nord-Norge. Fylkesmannen har laget en
liste over kontaktpersoner for marin forsøpling i kommunene i Troms som ligger på deres nettsider.
- Reguleringsplankonferanse, 12. april
Koordinator deltok på Reguleringsplankonferansen til fylkeskommunen og fylkesmannen med
konsekvensutredninger som hovedtema.
- Møte med FL og Ishavskysten friluftsråd, Telegrafbukta, 19. april
Ishavskysten friluftsråd var vertskap for styremøtet til Friluftsrådenes Landsforbund og hadde
befaring / bålsamtale i Telegrafbukta. Koordinator deltok og fortalte om det gode samarbeidet
mellom friluftsrådene, fylkeskommunen og FNF.
- Møte om HÅP-uka, 23. april
Planleggingsmøte mellom FIA (Flerspråklige i arbeid), Ishavskysten friluftsråd, Troms Turlag, Holt
Læringstun og FNF Troms om friluftsaktiviteter for bosatte flyktninger i Tromsø i uke 33.
- Hjorteviltseminar 26. april
FNF, NJFF, Naturvernforbundet m.fl. deltok på Troms fylkeskommune sitt hjorteviltseminar om
elgforvaltning i fylket. Bestanden er i vekst og det er høye reproduksjonsrater. Det er en tendens til
svak reduksjon i slaktevekt de siste årene, så fylkeskommunen ønsker reduksjon i bestanden og
større jakttrykk. I 2017 ble det felt nesten 1800 elg i Troms.
- Innspillsmøter Kystsoneplan Harstad 3. mai og Finnsnes 8. mai
Kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms skal revideres. Prosjektleder kontaktet FNF Troms og ba
om bistand til å arrangere innspillsmøter med tema «friluftsliv og fritidsfiske» i Harstad og på
Finnsnes. FNF Troms har kontaktet en rekke organisasjoner, bidrar på møtene og følger opp
innspillsarbeidet i etterkant.
- CorePlan referansegruppemøte om kystforvaltning, 16. mai
FNF Troms sitter i referansegruppen til NOFIMA sitt forskningsprosjekt om kystsoneforvaltning.
På møtet vil forskningsresultater presenteres. Blant annet er høringsuttalelsene til forrige
kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms brukt som forskningsmateriale for å se på koblinger mellom
ekspertkunnskap og lokal kunnskap.
- Kveldskurs om politisk påvirkning, 23. mai
FNF Troms arrangerer kveldskurs om politisk påvirkning for natur og friluftsliv på Holt 23. mai kl
18:00-20:00 med fagsjef samfunnskontakt i DNT, Katrine Gramnæs, som vår dyktige kursholder.
- Møte med fylkesråden for kultur og næring, 24. mai
FNF og friluftsrådene i Troms har møte med fylkesråden for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen
(AP), på fylkeshuset.
- Sjøørret og sjørøye konferanse, NJFF-Troms, 25.-26. mai
NJFF-Troms inviterer til en fullspekket to-dagers konferanse om sjøørret og sjørøye i Troms.
Sjørøya har hatt stor tilbakegang i mange vassdrag – hvilke tiltak kan gjøres for å stoppe
utviklingen? Det er ønskelig at flere FNF-organisasjoner deltar.
- Vindkraftseminar, Naturvernforbundet, 9. juni
Naturvernforbundet og La Naturen Leve inviterer til Vindkraftseminar i Fagforbundet sine lokaler i
Tromsø kl. 11:00 – 16:00. Det vil rettes et kritisk blikk på norsk vindkraftutbygging med hovedvekt
på det som skjer / planlegges i Nord-Norge.
- Landskonferanse friluftsliv, Alta, 13.-15. juni
Finnmark friluftsråd med samarbeidspartnere inviterer til en variert og nyttig friluftskonferanse i
Alta 13.-15. juni. Knut M. Pedersen skal se på muligheten for å delta og representere FNF Troms.
- HÅP-uka med bosatte flyktninger, 13.-17. august
FNF Troms er med å koordinere HÅP-uka 13.-17. august hvor bosatte flyktninger i Tromsø
kommune får en introduksjon til friluftsliv og ulike organisasjoner. Dette er i samarbeid med FIA
(Flerspråklige i arbeid), Ishavskysten friluftsråd, Troms Turlag, Holt Læringstun og Tromsø
Idrettsråd. Tromsø JFF blir sannsynligvis også med i samarbeidet. Troms fylkeskommune har
støttet prosjektet. Det skal kobles videre mot Friluftslivets uke i september, samt Barnas Matfestival
på Holt og Troms Turlag sine lavterskelturer.
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- Fjordtoktet 2018, Naturvernforbundet, 17.-18. august
Naturvernforbundet følger opp fjorårets fjordtokt i Karlsøy kommune. Denne gangen planlegges det
i Tromsø og som et enda større engasjement. Hovedfokuset er kystsonen og fokus på utfordringer
knyttet til oppdrettsnæringen. Målet er å bidra til å få produksjonen over i lukkede anlegg. Det blir
ansamling av båter, faglige innlegg, kultur m.m. Programmet er under utarbeiding. NNV inviterer
de resterende FNF-organisasjonene med og ønsker samarbeid. De lufter også muligheten for et
økonomisk bidrag fra FNF til gjennomføring.
- Nytt fra FNF nasjonalt
Styremøtet i FNF nasjonalt avholdes 3. mai. Styreleder Espen Søylen fra NJFF fortsetter da han ble
valgt for to år i 2017. Det er ingen store saker som forventes tatt opp. Årsmøtet i FNF Sogn og
Fjordane har sendt en resolusjon til det nasjonale styret hvor de ber om å gi plass til to medlemmer
til i det nasjonale FNF-styret fra to ulike regionale FNF. FNF i Sogn og Fjordane mener styret bedre
vil kunne reflektere oppgaver og arbeid for alle sider ved FNF om man øker representasjon og
deltaking fra et større geografisk nedslagsfelt med god kjennskap til regionalt FNF-arbeid. Videre
avholdes det månedlige skypemøter mellom koordinatorene og daglig leder. Siste tema var
profilering av FNF, hvor det blant annet jobbes med utarbeiding av nye nettsider.
- Ut og plukk
Friluftsrådene i Nord-Norge jobber med en strandrydde-modul på utogplukk.no, med Hugo
Tingvoll som prosjektleder. FNF Troms bistår i arbeidet. Det har vært mye kontaktarbeid med Hold
Norge Rent og avfallsselskapene i Nord-Norge for å skape gode rutiner og rolleavklaringer. Det er
laget en oversikt over alle avfallsselskaper sine rutiner for håndtering av marint avfall m.m. Det er
et mål å lansere nettsiden under strandryddeuken. Noen utbedringer skal gjøres på nettsiden
framover.
Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.
Sak 13/18
Konstituering
Styret ble valgt på årsmøtet 12.03.18. Styret konstituerte seg selv under styremøtet 02.05.18 med
Knut M. Pedersen fra NJFF-Troms som ny leder for et år i FNF Troms.
Vedtak: Styret konstitueres med Knut M. Pedersen fra NJFF-Troms som ny leder.
Sak 14/18
Økonomi
Økonomien er tilfredsstillende. Driftsutgifter første kvartal er kr. 24 759. Erfaringsmessig inntreffer
hovedutgiftene senere på året. FNF Troms har fått tilsagn på kr. 64 000 i prosjektmidler og kr.
210 000 i driftsmidler fra Troms fylkeskommune. Sistnevnte er en økning, noe styret er
takknemlige for. Styret drøfter mulighetene for å kunne bidra økonomisk til relevante seminar og
samlinger i regi av organisasjonene dersom de andre organisasjonene aktivt inviteres med inn og
tematikken er relevant for flere.
Vedtak: Styret jobber videre ut fra budsjett vedtatt av årsmøtet.
Sak 15/18
Vikar sommer 2018
Ida Mari Emmely Hassen, tidligere styreleder, ansettes på timebasis gjennom sommeren 2018 for å
følge opp FNF-arbeidet mens koordinator har 7 uker ulønnet permisjon. Hun har et særlig ansvar
for å følge opp Friluftslivets uke, samt løpende høringssaker som vil kunne komme gjennom
sommeren. Kontrakt, timelønn m.m. avklares gjennom daglig leder i FNF nasjonalt, i samarbeid
med koordinator.
Vedtak: Styret ønsker Ida Mari Emmely Hanssen velkommen som vikar på timesbasis i FNF Troms
for sommeren 2018.
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Sak 16/18
Styringsinstruks
Styret i FNF nasjonalt vedtok 13.12.17 en styreinstruks for sitt arbeid. De regionale styrene rundt i
landet har blitt oppfordret til å vurdere behovet for en egen styreinstruks med utgangspunkt i den
nasjonale. Styret i FNF Troms drøftet saken og kom fram til det ikke er behov for en egen
styreinstruks i Troms på nåværende tidspunkt. Styret føler seg godt dekket av styringsdokumentet
for drift, samt egne planer, vedtekter og rutiner.
Vedtak: Styret vurderer at FNF Troms ikke har behov for en styreinstruks på nåværende tidspunkt.
Sak 17/18
Friluftslivets uke
Friluftslivets uke strekker seg i 2018 fra 1. – 9. september. FNF Troms vil som tidligere år ta en
koordinerende rolle og bidra til aktivitet og samarbeid mellom organisasjoner, kommuner og
friluftsråd. Målet er arrangement i alle kommuner. FNF Troms har fått støtte fra fylkeskommunen
og har søkt midler fra Norsk Friluftsliv. Organisasjonene kan søke om støtte fra FNF til
arrangement denne uke. Flere søknader har allerede kommet inn. FNF vil bidra til økt synliggjøring
av friluftsliv og organisasjoner i Troms denne uken. Et nytt tema for året er #Verdtåbevare Rødliste for truede naturopplevelser. Dette er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv og WWF som
FNF vil følge opp i Troms.
Vedtak: FNF følger opp koordineringen av en aktiv Friluftslivets uke i Troms 1.-9. sept. 2018.
Sak 18/18
Høringssaker
FNF Troms følger opp innspillsmøter og innspill til revisjonen av Kystsoneplanen for Sør- og MidtTroms. Innspillsmøter for friluftsliv og fritidsfiske avholdes med prosjektleder 3. mai i Harstad og
8. mai på Finnsnes. Frist for innspill til planprogrammet er 15. mai, og innspill i forkant av planen
er 1. juni. Tranøy kommune har kommuneplanens arealdel på høring til 20. mai, noe som inkluderer
to omstridte oppdrettslokaliteter. Naturvernforbundet starter lokallag på Senja 5. mai og bidrar på
folkemøtet om arealplanen 12. mai.
Andre planer i mai er kommunedelplan for friluftsliv i Sørreisa, samt forskrift for vannskuter i
Lyngen kommune. Hva gjelder klagesaken om rekreasjonsløyper for snøskuter i Bardu ligger
fremdeles saken til forberedende klagesaksbehandling i kommunen. De forespeiler en behandling i
kommunestyret 16. mai. Først da oversendes saken til Fylkesmannen i Nordland som er
settefylkesmann. Vedtaket forventes å ha stor betydning for videre praksis hva gjelder
rekreasjonsløyper. Styremedlemmer forteller om utfordringer knyttet til ulovlig kjøring flere steder
i fylket.
I saken om vindkraftanlegget på Raudfjell Kvitfjell har OED nå opprettholdt NVE sitt vedtak om å
endre adkomstvei til Sjøtun. NNV har skrevet uttalelse til Fylkesmannen om utvidelse av
kaiområdet i Nordfjordbotn, Mattilsynet har merknader til ROS-analysene på drikkevann og
Vegvesenet må avklare strekningen Nordfjordbotn-Sjøtun. Saken vil også belyses på NNV og La
Naturen Leve sitt vindkraftseminar i Tromsø 9. juni.
Vedtak: FNF Troms følger opp de aktuelle areal- og plansakene i samarbeid med organisasjonene.
Sak 19/18
Eventuelt
En hundeklubb har tatt kontakt med FNF Troms for å lufte mulighetene for å kunne delta i FNFnettverket. Hundeeiere er aktive deltakere i hverdagsfriluftslivet og brukere av de nære grønne
lommene. De fleste hundeklubber er tilknyttet Norsk Kennel Klubb som igjen er tilsluttet Norsk
Friluftsliv. I vedtektene til FNF Troms står det «Alle organisasjoner i fylket som er tilsluttet
medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund har
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rett til å bli medlem.». Styret er positiv til at hundeklubben eventuelt slutter seg til. Koordinator bes om
å følge opp saken videre i samarbeid med hundeklubben.

Vedtak: Styret er positiv til at det jobbes videre med en mulig tilslutning av interesserte
hundeklubber i Troms.
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