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Møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 17.04.2013
Tid: 16:30 – 19:30
Sted: Bioforsk Holt Nord
Til stede med stemmerett:
Per-Arne Slettmo, leder
- dro etter sak 20/13
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Kjell Ivar Nymoen, medlem
- dro etter sak 20/13
Jan Thomas Schwenke, medlem
Stein-Ole Sommerseth. medlem
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator

Sak 12/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 13/13

Orienteringssaker

Koordinator orienterte om følgende saker:
- Dialogmøte med Troms fylkeskommune og friluftsrådene 21. – 22. februar
FNF Troms deltok på dialogmøte sammen med Troms fylkeskommune og friluftsrådene ved
Bardufosstun 21. – 22. februar. Midt-Troms friluftsråd stod som vert for lunch til lunch møtet.
Hovedtematikken var regional plan for friluftsliv i Troms og vi fikk hatt gode diskusjoner og gitt
innspill i forhold til planarbeidet. Midt-Troms friluftsråd demonstrerte noen inspirerende tiltak i
forbindelse med prosjektet Læring i friluft.
- FNF-samling 11.-12. mars
Koordinator deltok på FNF sin vårsamling på Granavolden Gjestgiveri, 11.-12. mars. Samlingen
omhandlet både faglige og organisatoriske tema som: gjennomgang av nytt styringsdokument for
drift, handlingsplan og budsjett for 2013, Stortingsvalget 2013, Nasjonal handlingsplan for
friluftsliv og strategi for friluftsliv, samt friluftsliv, folkehelse og nye nettsider.
Neste nasjonale FNF-samling er i november og et AU-medlem er oppfordret til å delta sammen
med koordinator. Stein-Ole Sommerseth melder sin interesse. De andre AU-medlemmer vil se
nærmere på om de har lyst og anledning og det vil bli nærmere bestemt hvem som deltar på
samlingen fra AU.
- Kraftsystemmøte Statnett 17.mars
Koordinator deltok på Statnetts kraftsystemmøte i Tromsø, 17.mars. Statnett skal i løpet
av 2013 oppdatere nettutviklingsplanen for sentralnettet med horisont frem mot 2035 og ønsker
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innspill. Et sentralt spørsmål vil være hvordan forbruk, produksjon og behovet for
overføringskapasitet utvikler seg? Koordinator deltok på møtet og holdt et innlegg om hvordan de
allmenne interesser gjennom friluftsliv- og naturverdier må ivaretas i denne sammenheng. FNF
Troms ble med på et skriftlig innspill til Statkraft initiert av FNF Hordaland hvor vi ber om at det
tas med et nytt formålshensyn for å ivareta viktige natur- og friluftsområder.
- Dialogmøte med NNV Troms og statssekretær i MD Ellen Øseth, 13.april
Koordinator deltok på dialogmøte med statssekretær i Miljøverndepartementet, Ellen Øseth, i
forkant av Naturvernforbundet i Troms sitt årsmøte i Tromsø 13.april. NNVs generalsekretær
Maren Esmark og NNVs nordområdekoordinator Geir Jørgensen var også tilstede og holdt innlegg.
Tematikken gikk på utfordringene for natur og friluftsliv knyttet til storstilt vann- og
vindkraftutbygging, utbygging av strandsone, samt at koordinator fikk etterlyst status for
Treriksrøysa nasjonalpark. Statssekretæren skulle ta spørsmålet tilbake til MD og gi
tilbakemelding.
- Vassdragsseminar 16.april
Koordinator deltok på vassdragsseminar i Oslo, 16.april, arrangert av Samarbeidsrådet for
Naturvernsaker (SRN). Koordinator ble invitert for å holde kommentar på Oddvin Lunds, fagsjef
naturforvaltning DNT, foredrag: Dagens utbyggingstakt og allerede utbygde vassdrag i et
landskapsperspektiv. Koordinator fortalte om utfordringene i Troms og de mange småkraftsakene
som preger fylket. Andre tema var samlet belastning, revisjon av gamle kraftverk,
energieffektivisering og forhold for fisk i store regulerte elver.
- Landskonferanse Friluftsliv 12.-14. juni
Koordinator informerte om Landskonferanse Friluftsliv, 12.-14. juni, i Sandefjord. Koordinator
kan sannsynligvis ikke delta grunnet familieforøkelse. Natur- og friluftsorganisasjoner i Troms får
invitasjonen og oppfordres til å delta.
- Brev til DN angående Treriksrøysa nasjonalpark
FNF Troms sendte brev til Direktoratet for Naturforvaltning med forespørsel om status i
vernearbeidet rundt Treriksrøysa nasjonalpark i Storfjord i Troms. Vi fikk svar datert 10.04.2013
hvor de skriver at direktoratet ikke har mottatt oppdrag med formell oppstart av vernearbeidet fra
departementets side, og henviser til Miljøverndepartementet for ytterligere informasjon.
- Prosjekt om rydding av strender
Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Karlsøy kommune har et
pågående prosjekt omhandlende marin forsøpling og rydding av strender i Tromsø og Karlsøy
kommuner. Prosjektet er avhengig av frivillige som er interessert i å ha ansvaret for en strand de
kan rydde. Frivillige natur- og friluftsorganisasjoner kan ha interesse av å delta og det vil bli sendt
ut informasjon i nettverket.
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning
Sak 14/13
Budsjett 2013
Budsjettet for 2013 ble vedtatt på fellesmøtet 7.mars med usikkerhet knyttet til bevilgningene fra
den sentrale styringsgruppen. Nå har tilsagnet kommet og det er meget gledelige nyheter. FNF
Troms har fått et stort økonomisk løft og har fått innvilget sin søknad om midler til full stilling,
tilsvarende kr. 500.000,- i driftsstøtte fra den sentrale styringsgruppen. AU finner det naturlig å øke
aktiviteten i forumet, samt sørge for kontinuitet i arbeidet. AU ønsker særlig å styrke postene
«reiser», samt «kurs/samlinger». I tillegg vil AU legge til et ekstra punkt under «kurs/samlinger».
Dette punktet er «ekstrahjelp» og vil være midler som vil kunne benyttes til å kjøpe tjenester i
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forbindelse med for eksempel skriving av høringsuttalelser eller arbeid med konkrete prosjekt.
Koordinator skal ha to uker fedrekvote i forbindelse med fødsel i overgangen mai/juni 2013, og vil
ta ut ytterligere fedrekvote i løpet av vår/sommer 2014. AU ønsker også å kunne benytte midlene
til å leie inn tjenester i disse periodene. Budsjettet fra fellesmøtet viste et underskudd på kr.
70.000,-. Med revidert budsjett, særlig med økning på «reise» og «kurs/samlinger/ekstrahjelp»,
budsjetteres det nå med et overskudd på kr 28.000,- i 2013. Dette vil være gunstig for å sikre
kontinuitet og trygghet i 2014. Det er også et ønske fra AU at det sees på mulighetene for billigere
regnskapstjenester.
Vedtak: AU satser på større aktivitet i 2013 og øker budsjettet med kr. 132.000,- på bakgrunn av
økte bevilgninger, samt sikrer kontinuitet ved et resultat på kr. 28.000,-.
Sak 15/13
Styringsdokument for drift av FNF og regionale vedtekter
Koordinator informerer om styringsdokumentet for drift av FNF fra 01.01.2013, samt FRIFO sitt
synspunkt på regionale vedtekter. På FNF-samlingen 11.-12.mars fikk koordinator vite at det ikke
var vanlig med regionale vedtekter, slik som for eksempel FNF Troms har. De presiserte at det er
det nye nasjonale styringsdokumentet for drift av FNF som gjelder. Dersom regionale vedtekter
ikke strider imot disse er det ingen ting i veien for å ha det, men de anbefaler av praktiske grunner
at de avskaffes. Dersom en ikke har regionale vedtekter behøver en for eksempel ikke gå gjennom
omfattende vedtektsendringsprosesser dersom det sentrale styringsdokumentet får revisjoner. FNF
Troms endret det vesentligste i sine retningslinjer i henhold til styringsdokumentet på sitt årsmøte
07.03.2013. For å få det helt i henhold krever det likevel ytterligere oppdateringer. AU vil derfor se
nærmere på saken og vurdere å komme med et forslag om avskaffelse av FNF Troms sine
retningslinjer til fellesmøtet i 2014.
Vedtak: AU skal se nærmere på mulighetene og behovet for å avskaffe FNF Troms sine
retningslinjer for å kun forholde seg til styringsdokumentet for drift av FNF.
Sak 16/13
Grafisk element til FNF Troms sine nettsider
På FNF sine nye nettsider skal hvert fylke ha et element som er karakteristisk for deres fylke.
Koordinator presenterte alle innkomne forslag fra organisasjonene. Disse bestod av et bredt spekter
av karakteristiske fjell i Troms, samt lyngshest, røye og jerv. AU syntes det var mange gode
forslag og at det er flere elementer som kan fungere for å representere Troms. Til slutt stod det
mellom valget av sjørøye og en kjent fjellrekke. Troms er fylket med størst sjørøyebestand i landet,
samt at det er også er et særegent fjellfylket med 40 av de 100 fjellene med høyest primærfaktor i
landet. Flertallet i AU ønsket en kjent fjellrekke da de mente fjellet representerte Troms godt, samt
variasjonen i friluftsmulighetene. Det ble enighet om sende inn to alternativer til grafikkselskapet,
et av Okstindan på Senja og et av en fjellrekke i Lyngen, for så å se på forslagene. Det var også
ønskelig å se hvordan det vil bli med et enkelt nordlyselement i bakgrunnen.
Vedtak: Bilder av Økstindan på Senja og Lyngsalpene sendes inn som forslag til grafisk element
på FNF Troms sine nye nettsider. Endelig avgjørelse tas når de grafiske framstillingene foreligger.
Sak 17/13
Prosjekt om merking og gradering av stier og turløyper i Troms
Fylkeskommunen har fått innvilget søknaden til Gjensidigestiftelsen om midler for et toårig
omfattende prosjekt om merking og gradering av stier og turløyper i Troms. Til sammen vil de nå
lyse ut to millioner kroner hvert år i 2013 og 2014, hvor både friluftsråd, kommuner og
organisasjoner kan søke. FNF Troms har takket ja til å sitte i en prosjekt- og tildelingsgruppe for
Troms, sammen med representanter fra fylkeskommunen og Nord-Norsk Reiseliv. Mandatet i
gruppen er å behandle prosjektsøknader, samt å koordinere praktisk gjennomføring og bidra i
planlegging av kompetanseoppbygging og kursing i de ulike regionene i fylket. AU ønsker at
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koordinator kan sitte i gruppen. Fylkeskommunen forespør om FNF kan delta på behandling av
søknader 28.-30. mai. Koordinator skal stille på dette. Dersom noe skulle oppstå forsøker FNF å
finne en annen representant. AU stiller seg positive til dette prosjektet.
Vedtak: AU stiller seg positive til et samarbeid om prosjektet og koordinator vil stille under
behandling av søknader 28.-30.mai.
Friluftspolitisk valgkamparbeid m/ Friluftslivets uke 2013 – invitere
toppkandidatene til aktivitet på åpningsdagen 1.sept
FNF Troms ønsker å arbeide aktivt for å løfte natur- og friluftsliv i forbindelse med Stortingsvalget
i 2013. Vi vil benytte oss av FRIFOs opplegg med blant annet relevante spørreundersøkelser til
toppkandidatene i fylket, samt gjøre svarene tilgjengelige. På dialogmøtet med fylkeskommunen
og friluftsrådene i februar ble det snakk om å lage et felles arrangement under åpningen av
Friluftslivets uke 2013, søndag 1. september, for å sette friluftspolitisk fokus. Friluftsrådene og
FNF ønsker å invitere listetopp-politikerne til friluftsfest på Rundvatnet på Tromsøya med
aktiviteter som kanopadling, men også for å sette fokus på viktige friluftstema – for eksempel
behovet for en ny stortingsmelding om friluftsliv. Det foreslår å sende invitasjon til politikerne
innen kort tid for å sikre deltakelse.
Sak 18/13

Vedtak: AU er positive til tiltaket og FNF Troms vil jobbe videre i samarbeid med friluftsrådene
og organisasjonene for å realisere en friluftspolitisk markering 1. september 2013.
Sak 19/13
Nye tilsluttede organisasjoner i FNF Troms
Tromsø Casting- og Fluefiskeforening (TCFF) har tidligere hatt en del samarbeid med FNF, blant
annet på aktivitet som friluftslivets uke, samt på høringsuttalelser. Det har tidligere meldt sitt ønske
om å delta i FNF Troms og dette har vært luftet tidligere. Fylkessekretær i NJFF-Troms informerer
om at TCFF er en mer spesialisert gren beslektet med NJFFs aktivitet. AU mener det er naturlig at
TCFF kan slutte seg formelt til FNF og ønsker dem velkommen. Koordinator informerer om at en
ny miljøgruppe, bestående av studenter fra UiT, kalt Davvin, har vist interesse for å eventuelt slutte
seg formelt til FNF Troms. Davvin jobber i hovedsak med olje- og mineralrelaterte spørsmål, samt
hvordan samfunnsutviklingen i nord bør arte seg. AU er positive til at det har startet opp en slik
gruppe på universitet og synes det er flott at de er interessert i å slutte seg til FNF-nettverket. AU
ønsker likevel litt mer tid på kunne diskutere grundigere hvem FNF skal bestå av, hvor mange
organisasjoner som skal med, samt se på fordeler og ulemper med et stort mangfold av ulike natur-,
friluftsliv-, og miljøorganisasjoner. Disse betraktningene er også i tråd med fellesmøtet. Det er
likevel ønskelig med et samarbeid med Davvin på sammenfallende interessetema.
Vedtak: AU ønsker Tromsø Casting- og Fluefiskerforening velkommen til å slutte seg formelt til
FNF, men vil diskutere utviklingen av FNF-nettverket nærmere før det tas stilling til formel
tilslutning av andre organisasjoner.
Sak 20/13
Miljøforum med aktuelle foredrag hver måned
Studentgruppa Davvin, Naturvernforbundet i Troms m.fl. har ønske om å opprette et miljøforum
som går ut på å holde aktuelle seminarkvelder med foredrag og diskusjoner en gang i måneden. De
har invitert med FNF Troms på et oppstartsmøte som vil finne sted om en til to uker. AU tenker at
det er et bra initiativ, men at FNF Troms ikke bør bruke for mye ressurser inn i dette. De mener at
en kan møte opp for å få mer informasjon, samt at en eventuelt kan delta under de mest relevante
temaene som for eksempel knyttet til utbygging av vann- og vindkraft.
Vedtak: AU mener at FNF Troms ikke skal legge for mye ressurser i dette, men at en kan delta på
de mest relevante temaene.
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Sak 21/13
Forslag til verneplan for skog på Statskogs grunn i Troms
Fylkesmannen har kommet med et forslag om 17 nye verneområder for skog på Statskogs grunn i
Troms fylke. Midt-Troms museum har kommet med en uttalelse der de peker på en serie faktorer:
registreringer av biologiske verdier i områdene er for snever, utvalget av verneområder bærer for
stort preg av å være et kompromissforslag mellom naturverninteresser og næringsinteresser, samt
at forskriftene er sterkt preget av kompromisstanken. Naturvernforbundet i Troms ser ut til å slutte
seg til dette. Samtidig har Troms Orienteringskrets, også med i FNF Troms, sendt inn uttalelse på
at verneforslagene, særlig i Nordreisa og Storfjord, vil forringe mulighetene for å drive orientering
i svært viktige og populære orienteringsområdet da forskriftene har forbud mot blant annet
idrettsarrangement. AU har forståelse for begge sider av saken og synes det er utfordrende å ta et
standpunkt. AU mener at dersom ferdselsforbudet hadde truet allemannsretten og begrenset
allmenn ferdsel ville kanskje FNF gått inn på en annen måte. Det finnes dispensasjonsmuligheter
for å kunne arrangere idrettsarrangementer i naturreservatene, selv om AU også forstår at dette blir
mer tungvint.
Vedtak: AU ønsker at FNF følger med på saken, men at det foreløpig ikke gis en egen uttalelse.
Sak 22/13
Prosjekt – kurs i sosiale medier
Koordinator informerer om at FNF Troms har fått kr. 10.000,- i støtte for å arrangere kurs i bruk av
sosiale medier for organisasjonene. Det vil bli holdt et kurs i Tromsø og et kurs i Harstad,
sannsynligvis to påfølgende kvelder. AU ser fram til prosjektet og tror det kan være stor interesse
for slik kursing.
Vedtak: FNF Troms vil jobbe for å gjennomføre prosjektet om kurs i sosiale medier både i Tromsø
og i Harstad.
Prosjekt – samarbeid om friluftsliv og folkehelse mellom kommuner og
organisasjoner
Koordinator informerer om at FNF Troms har fått kr. 20.000,- i støtte for å arrangere et
samarbeidsseminar om friluftsliv og folkehelse mellom kommuner og organisasjoner. Med
seminaret ønsker FNF å bidra til å skape en arena for samarbeid mellom kommunene og de
frivillige organisasjonene på områder som rekruttering til friluftsliv, inkludering av inaktive
grupper og helsefremmende samfunnsutvikling. Det er et ønske om å begrense prosjektet til 1-3
kommuner. Det kommer flere forslag til hvilke innfallsporter en kan bruke, for eksempel:
friluftsråd, regionråd, KS m.m. Det blir også diskutert om det er ønskelig å arrangere det der hvor
det allerede finnes friluftsråd, noe som kanskje vil gjøre det lettere, eller om det er større behov for
å gjennomføre det i nord- eller sørfylket hvor dette ikke finnes. AU blir enige om at koordinator og
Steinar Nordheim Storelv i kraft av KS, skal se nærmere på realiseringen av prosjektet.
Sak 23/13

Vedtak: FNF Troms vil jobbe for å gjennomføre prosjektet og vil i første omgang samarbeide med
KS for å finne en god modell for gjennomføring.
Sak 24/13
Møteplan for 2013
Under AU-møtet 07.11.2012 ble AU enige om å lage en møteplan for å skape forutsigbarhet i
møtevirksomheten. Det ble enighet om tre møter i løpet av våren 2013, i tillegg til fellesmøte.
Disse møtene ble lagt til januar, april og juni. Møtet i juni ble tiltenkt som overnattingstur i SørTroms fra en fredag til lørdag, nærmere bestemt 14.-15.juni. Årsaken til at det ble foreslått en
overnattingstur var for å bli bedre kjent og få større mulighet til å diskutere saker, samt dra på en
felles utflukt/befaring på en aktuell sak/tema. Sula-utbyggingen ble nevnt som en mulighet. AU ser
fordelen i å gjøre en slik utflukt, men belyser også utfordringene knyttet til tidsaspektet da mange
er i vanlige jobber og at helgene ofte er travle. Dette, i kombinasjon med at koordinator skal ha to
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uker fedrekvote i disse tider, gjør at AU foreslår å avvente med en eventuell overnattingstur til
september. Det er likevel ønskelig å gjennomføre et AU-møte i midten av juni, før skoleferien. Det
er også ønskelig å gjennomføre et AU-møte i september og et i november. Koordinator bes komme
med nærmere forslag til disse datoene.
Vedtak: AU ønsker å møtes i midten av juni, før sommerferien, samt i september og november.
Koordinator bes komme med nærmere forslag til datoer.
Sak 25/13
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.
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