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1. INNLEDNING
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i Troms på fylkesnivå. Formålet med FNF Troms er å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i fylket.
FNF Troms skal være en møteplass for samarbeid, en arena for kompetansebygging og kan være et
felles talerør / representant for organisasjonene når det er enighet om dette.
Generell drift
FNF Troms fikk tilsatt ny koordinator 15. august 2011, i 50 % fast stilling og 50 % engasjement
fram til 31.12.2011. Kontoret ble i denne perioden driftet fra FNF-kontoret i Fylkeshuset i Troms.
Før tilsettingen av ny koordinator ble de viktigste oppgavene utført av Anne Kari Eliassen, 4H
Troms, som har arbeidsgiveransvaret for FNF Troms.
I tillegg til forefallende kontorarbeid har administrasjonen i 2011:
• Vært sekretær for Arbeidsutvalget.
• Sendt nyheter på e-post til medlemsorganisasjonene.
• Sendt ut annet relevant materiell og informasjon.
• Videresendt saker som kan være aktuelle å arbeide med for medlemsorganisasjonene og
arbeidsutvalget.
• Gjennomført interne høringer hos medlemsorganisasjonene på saker som krever det.
• Lagd nyhetssaker for hjemmesiden og oppdatert denne.
• Informert medlemsorganisasjonene om FNF samarbeidet.
• Arbeidet med å sikre det økonomiske grunnlaget for driften av FNF Troms i 2011 og 2012.
Målsetninger og tiltak
Målsetning 1: Påvirke i alle typer plansaker:
FNF Troms skal påvirke i plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier,
friluftsliv og klima. Viktige prinsippsaker skal ha høyeste prioritet. Viktige fagområder vil være:
Sikre inngrepsfri natur/villmark, unngå tap av biologisk mangfold, sikre strandsonen og
allemannsretten og sikre fysisk aktivitet/naturopplevelse i stedsutvikling.
Gjennomføring av planlagte tiltak:
FNF Troms har i 2011:
- Arbeidet for at naturvern og friluftsliv styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå, blant annet
ved å skrive innspill til regional planstrategi og kunnskapsgrunnlaget i Troms.
- Skrevet tre høringsuttalelser på vegne av natur- og friluftslivsinteressene i Troms.
- Brukt hjemmesida til å spre informasjon om arbeidet med arealsaker – opprettet arealsaksarkiv.
___________________________________________________________________________
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- Blitt med i Regional Referansegruppe i Vannforvaltningen i Troms som representant for natur- og
friluftsorganisasjonene i fylket.
- Invitert organisasjonene til å være med på Plankonferansen.
- Vært med på befaring i vannkraftsaker i fylket.
Vurderinger:
FNF Troms har siden koordinator ble ansatt fulgt opp en del viktige plan- og enkeltsaker, samt
gjort dette tilgjengelig på nettsiden. Økt saksomfang forventes og det blir enda viktigere å opprette
et godt arealsaksnettverk blant organisasjonene.
Målsetning 2: Påvirknings- og holdningsarbeid
FNF Troms skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende
myndigheter og opinionen. Viktige saker vedrørende natur og friluftsliv skal settes på dagsordenen.
Tiltak:
FNF Troms har i 2011:
• Formidlet brosjyrer og annet info-materiell om FNF og medlemsorganisasjonene, blant
annet gjennom arrangement og seminar.
• Videreført arbeidet med å gjøre FNF-samarbeidet i Troms kjent via hjemmesiden, media og
gjennom direkte kontakt med offentlige myndigheter.
• Bidratt til at prinsipielle saker ble satt på dagsorden i media – særlig konsekvenser av
småkratutbyggingen.
• Tipset media om saker som vi ønsker blest om.
• Sendt ut pressemeldinger om de sakene vi har arbeidet med.
• Jobbet aktivt mot politikerne for å sette natur- og friluftsliv på dagsorden før fylkes- og
kommunevalget 2011, både gjennom spørreundersøkelse og natur- og friluftsquiz.
Vurderinger:
FNF Troms har informert og bidratt til økt forståelse for viktigheten av natur- og friluftsverdiene i
fylket, både gjennom hyppige mediaoppslag og kontakt med myndigheter og politikere.
Målsetning 3: God kontakt med myndighetene
FNF Troms skal opprettholde den gode kontakten vi har med fylkesmann, fylkeskommune og
andre instanser i forvaltningen. FNF Troms skal videre arbeide for å knytte til oss nye
samarbeidspartnere
Tiltak:
FNF har i 2011:
• Deltatt i landssamlinger og konferanser for FNF.
• Utviklet nettverket innen fylket med uformelle møter og annen kontakt.
• Deltatt i møter og samlinger der natur- og friluftslivsinteressene kan fremmes.
• Hatt jevnlig kontakt med fylkesmann og fylkeskommune, samt samarbeidet om saker som
gjelder natur og friluftsliv
• Vært med på styremøte i Midt-Troms friluftsråd, og hatt møter og godt samarbeid med
både Midt-Troms- og Ishavskysten friluftsråd.
• Hatt andre uformelle møter med det offentlige.
• Har søkt om Nordområdemidler sammen med FNF Nordland og FNF Finnmark.
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Vurderinger:
FNF Troms har god kontakt med fylkesmannen og fylkeskommunen. FNF har bidratt til økt
forståelse for viktigheten av natur- og friluftsorganisasjonene i fylket, men kan jobbe mer med å
knytte til seg nye samarbeidspartnere.
Målsetning 4: Kompetanseoppbygging i organisasjonene
FNF Troms skal bidra til å bygge opp kompetanse i våre medlemsorganisasjoner:
Tiltak:
FNF har i 2011:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeidet med SABMA for å øke kunnskap og engasjement i organisasjonene om
vannforvaltning i Troms.
Arrangert seminar om fornybarsatsingen i Troms og utfordringene for natur, friluftsliv og
reiseliv i Troms - for egne medlemsorganisasjoner og andre
Fellesmøte for medlemsorganisasjonene (mai) med erfaringer fra FNF arbeidet i Nordland.
Sikret våre medlemsorganisasjoner plass på den årlige plankonferansen (nov/des).
Informert organisasjonen om aktuelle seminar og samlinger.
Sendt ut oversikt over støtteordninger
Jobbet for å få et ”Naturhus i Tromsø” for å samlokalisere natur- og friluftsorganisasjonene
i Troms og Tromsø-området, for å dra nytte av synergieffekter og kompetanseutveksling.

Vurderinger:
FNF Troms har bidratt til kompetansebygging ved å tilby organisasjonene kurs og seminar, sendt
oversikter samt oppdatert info om ulike saker. For de som har deltatt har tilbakemeldingene vært
gode, men deltagelsen kunne vært større. Et videre mål er å spre tiltakene mer rundt i fylket.
Målsetning 5: Friluftsliv:
FNF Troms skal arbeide for å fremme friluftslivet i Troms:
Tiltak:
FNF Troms har i 2011:
• Arbeidet for at friluftslivet styrkes i planer på fylkes- og kommunalt nivå.
• Oppdatert nettbasert oversikt over ulike økonomiske støtteordninger.
• Videreformidlet informasjon om kurs, konferanser og aktiviteter.
• Brukt hjemmesida til å spre informasjon om aktivitetsfremmende tiltak.
• Synliggjort friluftsliv som en folkehelsefaktor i flest mulig sammenhenger.
• Koordinert Friluftslivets uke med 17 arrangement i 10 kommuner i Troms.
Vurderinger:
FNF Troms har fremmet friluftslivet i Troms både gjennom media, kontakt med myndigheter og
politikere, samt gjennom arrangement og seminar. Vi har også fremmet friluftsliv som viktig faktor
i folkehelsearbeidet, noe som vil bli lagt enda større vekt på i 2012.
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2. SAKER
Viktigste saker
En av de viktigste sakene i 2011 var ansettelsen av ny koordinator som jobbet i 50 % fast stilling
og 50 % engasjement fra 15. august og ut året. Andre viktige saker var blant annet å jobbe med
konsekvensene av fornybarsatsingen for natur og friluftsliv i Troms, innspill til regional
planstrategi, vannforvaltning og ”Naturhuset i Tromsø”. Det har også vært viktig å synliggjøre at
FNF Troms er tilbake med større stillingsandel enn tidligere både ovenfor organisasjonene, presse,
myndigheter og andre samarbeidspartnere.
Uttalelser
FNF Troms ga tre uttalelser i 2011.
Dato
06.10
13.10
21.11

Til hvem

Hva

Troms fylkeskommune
Statens Vegvesen
Storfjord kommune

Innspill til regional planstrategi og kunnskapsgrunnlag for Troms
Offentlig ettersyn av foreslått reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett
Innspill til rullering av kommunedelplan for småkraftverk

Møter
Dato

Sted

14.03
09.09
16.09
29.09
07.10
10.10
17.10
15.11

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø

Hva

Møte om "Regional Masterplan for friluftsliv" - Ishavskysten friluftsråd (IF)
Møte med Midt-Troms Friluftsråd
Møte om "Najsonal handlingsplan for friluftsområder og kartleggingsarbeid" - FK
Møte med rådgiver friluftsliv FK
Møte om "Naturhuset" med IF
Møte om "Naturhuset" med IF, Troms Turlag, NJFF Tromsø, NNV Troms
Møte om vannforvaltning med Vannregionmyndighet Troms
Møte om "Naturhuset" med Troms Turlag
Møte om "Profilering, utvikling og tilrettelegging av friluftsområder", IF, Visit
02.12 Tromsø Tromsø, Nord-Norsk Reiseliv
08.12 Sørreisa Styremøte Midt-Troms friluftsråd
(AKE = Anne Kari Eliassen, EHB = Eivind H. Borge, AB = Alf Brustad)

Deltaker
AKE
EHB
EHB
EHB
EHB
EHB
EHB
EHB
EHB
EHB, AB

I tillegg til disse møtene har FNF Troms hatt løpende kontakt og godt samarbeid med FM
miljøvernavdeling, noe som lettes grunnet felles lokaler. Vi har også hatt jevnlig kontakt med
fylkeskommunen, særlig friluftslivs- og energi- og miljøansvarlige. Kontakten med natur- og
friluftsorganisasjonene går også ut over møteframstillingen i tabellen, med småmøter, telefon- og
e-post-kontakt.
Representasjon
- Kurs/seminarer/konferanser/samlinger/arrangementer
Dato
10.-11.02
11.-12.05
21.08
05.-06.09
13.09
03.-04.11
18.-20.11
01.-02.12

Sted
Florø
Tromsø
Bardu
Granavolden
Målselv
Tromsø
Kirkenes
Værnes

Hva
FNF-samling, seminar om energiproduksjon, kystlandskap og
naturmangfold, FRIFO
Friluftslivkonferanse ”Vilt, vakkert og vått”, FK
Åpning av Rohkunborri Nasjonalpark i Bardu kommune
FNF-samling, FRIFO
Skogdag om karbonbinding, FM og Troms skogselskap
Plankonferanse, FM og FK
Miljøkonferanse, Naturvernforbundet
Fagsamling friluftsliv for FK og FNF, DN

03.12 Tromsø
Vannsamling, SABIMA og FNF Troms
(AKE = Anne Kari Eliassen, EHB = Eivind H. Borge, AB = Alf Brustad)

Deltaker
AKE
AKE
EHB
EHB, AKE
EHB
EHB, AB
EHB
EHB
EHB
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- Befaringer
Dato

Kommune

Hva

17.-18.10

Tromsø

Sluttbefaring for vannkraftsaker i Ullsfjord

Informasjon
- FNF i media
Dato
27.08
01.09
03.09
03.09
05.09
05.09
19.10
04.11
06.11
25.11
26.11
07.12

Media

Hva

Nordlys
Nye Troms
iTromsø
Nordlys
iTromsø
Nordlys
iTromsø
iTromsø
iTromsø
iStorfjord
Nye Troms
iStorfjord

Vi trenger friluftspolitikere
Friluftslivets uke - forhåndsomtale
Friluftslivets uke - forhåndsomtale
Friluftslivets uke - forhåndsomtale
Friluftslivets uke - fra åpningen
Friluftslivets uke - fra åpningen
Uttalelse om nye E8
"Naturhuset"
"Naturhuset"
Småkraftutbygging - Time out
Småkraftutbygging - Store inngrep, lite kraft
Storstilt kraftutbygging eller storstilt reiseliv?

FNF Troms har oppdatert nyhetssaker på hjemmesiden og informert om nettverket i en rekke ulike
forum hvor FNF Troms har vært representert.
Arrangementer (som FNF har hatt ansvar for)
Dato

Hvor

12.05
04.-11.09

Tromsø
Troms

13.12

Tromsø

Hva
Erling Solvang, leder FNF Nordland, deler erfaringer fra FNF-arbeidet i Nordland under
Fellesmøtet
"Friluftslivets uke" – 17 arrangementer i 10 kommuner i Troms
Adventsseminar om fornybarsatsingen i Troms og dens utfordringer for natur, friluftsliv og
reiseliv

3. ORGANISATORISK
Formelt tilsluttede organisasjoner
Disse organisasjonene har signert tilslutningserklæringen:
- 4H Troms
- Norges Turmarsjforbund i Troms
- Harstad Turlag
- Troms Fylkeskystlag
- Naturvernforbundet i Troms
- KFUK-KFUM-speiderne Troms
- Troms Turlag
Norges Jeger og Fiskerforbund Troms og Troms Orienteringskrets er aktivt med i FNF Troms og
tilslutningserklæringer er på vei. En rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner i Troms er med på
e-post lista og har periodisk kontakt med FNF. Vi ønsker at flere formelt vil slutte seg til forumet.
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Tillitsvalgte
Etter fellesmøtet avholdt i 2011 har arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning.
Leder:
Per Arne Slettmo
4H Troms (ikke på valg)
Medlem:
Stein-Ole Sommerseth
NJFF-Troms (valgt for 2 år i 2010)
Medlem:
Kjell Ivar Nymoen
Troms fylkeskystlag (valgt for 2 år i 2010)
Medlem:
Halvar Glad
Naturvernforbundet i Troms (valgt for 2 år i 2011)
Medlem:
Alf Brustad
Troms Turlag (valgt for 2 år i 2011)
1. vara:
Halldis Valestrand
Troms Orienteringskrets (valgt for 1 år i 2011)
2. vara
Ida Marie Hanssen
KFUK/KFUM-speiderne (valgt for 1 år i 2011)
Valgkomite
Vara

Birgit Njåstad

KFUK/KFUM-speiderne (valgt for 1 år i 2011)

Arbeidsutvalget har hatt 3 møter, behandlet 17 saker, samt holdt kontakten gjennom bruk av e-post
og telefon.
Administrasjon
Eivind Høstmark Borge ble ansatt som koordinator i FNF Troms 15.08.2011, i 50 % fast stilling og
50 % engasjement ut året.
Før koordinator ble ansatt har 4H-konsulent Anne Kari Eliassen bidratt der det trengtes med
rapportering, regnskap, budsjett og årsmelding, ansettelsesprosess m.m. Hun har også bidratt i
opplæring av koordinator og til sammen lagt ned 21 dagsverk for FNF Troms.
4H Troms har arbeidsgiveransvaret.
Fellesmøter
Årlig fellesmøte ble avholdt på Fylkeshuset i Troms 12.05.2011. Temaer som ble tatt opp var
vanlige årsmøtesaker, samt revidering av 4-årig strategiplan 2008-2012.
4. ØKONOMI
FNF Troms har i 2011 hatt en samlet inntekt på kr. 392 687, av dette er kr. 165 687 ordinære
driftsmidler fra FRIFO. Det resterende er prosjektmidler fra FRIFO og Troms fylkeskommune.
Totalekostnadene i 2011 har vært kr. 277 507, noe som ga et overskudd på kr. 115 751. Dette store
overskuddet kommer som et resultat av en gledelig tilleggsbevilgning fra Troms fylkeskommune i
desember 2011 på kr. 125 000. Om disse midlene ikke hadde kommet ville det vært et underskudd
på 9249, noe som er relativt nært den budsjetterte balansen i 2011. (Se for øvrig vedlagt regnskap).
Trass overskudd i 2011 er FNF Troms avhengig av betraktelig større tilskudd i 2012 for å kunne
opprettholde den nødvendige 100 % - stillingen som fant sted høst 2011.

Februar 2011
Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator FNF Troms
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