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Møte i arbeidsutvalget i FNF Troms
Dato: 20.06.2013
Tid: 16:30 – 18:30
Sted: Bioforsk Holt Nord
Til stede med stemmerett:
Steinar Nordheim Storelv, medlem
Kjell Ivar Nymoen, medlem
Jan Thomas Schwenke, medlem
Til stede uten stemmerett:
Eivind Høstmark Borge, koordinator
Forfall:
Per-Arne Slettmo, leder
Stein-Ole Sommerseth, medlem
Ida Marie Hanssen, 1.vara
Alf Brustad, 2.vara

Sak 27/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 28/13

Orienteringssaker

Koordinator orienterte om følgende saker:
- Fordeling av midler til merking og gradering av stier og turløyper i Troms
FNF Troms deltok på møte 28.-29. mai med Troms fylkeskommune og Nord Norsk Reiseliv om
fordeling av midlene til merking og gradering av stier og turløyper i Troms. Det var totalt 55
innkomne søknader med søknadssum 3,75 millioner. 44 prosjekter fikk tildelt støtte av de to
millioner kroner som var tilgjengelige i 2013. Under prosessen fant vi ut at fire av de gjenværende
prosjektene kunne få tilskudd gjennom en annen støtteordning, Vandring på Senja. Turløypene ble
også koblet opp mot reiseliv og kulturminner.
- Konferanse om Framtida i nord, 27. juni
Regjeringen inviterer til konferanse om Framtiden i nord, i Tromsø 27. juni. Regjeringen spør
hvordan Nord-Norge kan komme til å se ut fram mot 2050, og vil blant annet ta opp tema knytt til
reiseliv- og sjømatnæringen. Programmet ligger enda ikke ute, men AU synes det er positivt om
FNF Troms deltar på konferansen. Det er et ønske fra AU om at FNF Troms er synlig i form av en
liten stand og koordinator skal forespørre arrangøren om dette.
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- Nasjonalparkmøte Leina, Bardu 2.-3. sept.
I forbindelse med et styremøte i Midt-Troms friluftsråd ønsker de å sette større fokus på de 3
nasjonalparkene i Midt-Troms (Dividalen, Ånderdalen og Rohkunborri) gjennom et utvidet
styremøte på Leina i Bardu. FNF Troms er invitert med på lik linje med nasjonalparkforvaltere,
Statskog, Statens naturoppsyn, fylkesmannen m.fl. Tema vil bli hvordan å samarbeide for best
mulig å tilrettelegge for allsidig og miljøvennlig bruk. Koordinator ønsker å delta på møtet. AU ble
informert og vil bli tilsendt nærmere informasjon for så å gi tilbakemelding på om det er ønskelig å
delta.
- Kurs og konferanse om naturmangfoldloven 3.-4. des.
FRIFO inviterer til kurs og konferanse om naturmangfoldloven 3.-4. desember i Oslo. Dag en er
ment som kurs for alle FNF og organisasjoner, mens dag to er tiltenkt en konferanse med
forvaltningen og andre relevante aktører.
- Siste høringsuttalelser
Koordinator informerte kort om de fire siste høringsuttalelsene til FNF Troms, dvs. innspill til
Regional Transportplan, Fylkesplan for Troms, arealdelen i Harstad kommune og kommunal
planstrategi for Kvæfjord.
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning
Sak 29/13
Fordeling av driftsmidler til FNF – høring av alternativ modell
Den sentrale styringsgruppen for FNF har blitt enige om å sende ute en alternativ modell for
fordeling av driftsmidler til FNF på høring til alle FNF ved AU. Dagens modell består av en
tredeling hvor 60 % fordeles ut fra grunnstøtte, 20 % fra geografi og 20 % ut fra resultat.
I forslag til alternativ modell tas det utgangspunkt i stillingsprosenten, enten hel eller halv, så
fordeles hele summen som er til rådighet i forhold til dette. Det vil på den måten ikke tas hensyn til
geografi eller resultatvurderingen fra året før. AU etterspør bakgrunnen for forslaget, men ser at
den nye ordningen kan lette arbeidsmengden for styringsgruppen i fordelingen av midler, samt
gjøre det lettere å synliggjøre antall 100 % stillinger og sørge for større kontinuitet. AU skulle
gjerne ønske å vite hvordan fylker som har 50 % kan komme seg opp til 100 % med den nye
ordningen, dersom ikke resultat skal telle. Hvordan den nye ordningen slår ut for Troms er
avhengig av hvordan dagen stillingsandel telles. Koordinator har kun 50 % fast stilling i
arbeidskontrakten fra 2011, men jobber i 100 % stilling etter årets satsing fra styringsgruppen (med
midler til full stilling). Dersom styringsgruppen regner Troms som et fylke med full stilling vil den
nye ordningen kunne slå godt ut for Troms. Koordinator skal ta opp med administrativ arbeidsgiver
om kontrakten kan endres til full fast stilling, det er et ønske om dette fra AU.
Vedtak: AU støtter den alternative modellen, men etterlyser en nærmere forklaring om hvorfor
dette er ønskelig fra den sentrale styringsgruppen. Det er også nødvendig å avklare hvordan
styringsgruppen regner dagens stillingsandel i Troms, samt ønskelig å oppjustere den faste
stillingsandelen i arbeidskontrakten til koordinator.
Sak 30/13
Håkavika kraftverk Salangen kommune
Koordinator informerer om at Fjellkraft har søkt utbygging av Håkavika kraftverk i Salangen
kommune. Elva er verdifull og ligger inne i Verneplan for vassdrag. Det er likevel søkt om
utbygging da dette er lovlig dersom installert effekt er under 1 MW. Anlegget er søkt på 0,99 MW.
Området er veldig viktig for friluftsliv og har som nevnt verneverdier. AU ønsker at FNF Troms
skriver en uttalelse som fraråder konsesjon i dette tilfellet.
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Det kom også fram at de ligger tre nye småkraftsøknader fra Fjellkraft til høring i Kvæfjord
kommune. FNF skal skrive innspill til disse, men det krever nærmere kjennskap til sakene før det
blir vedtatt hvordan FNF stiller seg til hver enkelt av disse.
AU ønsker å trekke fram et positivt eksempel fra NVE sin konsesjonsbehandling hvor landskapsog friluftsverdier er utslagsgivende for å bevare vassdragsnatur. I et vedtak fra april fra Tiemann
kraftverk, Fosselva i Nordreisa, skrev NVE følgende: «NVE meiner at redusert vassføring i
Fosselva og inngrep forbunde med inntaket og røyrgata vil vere negativt for landskapet og for
friluftslivet i området. Dei negative konsekvensane står etter NVE sitt syn ikkje i forhold til auka
kraftproduksjon eller andre positive effektar av ei utbygging. NVE vurderer det slik at ei utbygging
av vassdraget ikkje er akseptabel i høve til allmenne interesser og gjev difor ikkje løyve til Tiemann
kraftverk.» AU ønsker at koordinator sender en blomst på e-post til NVE fra AU i Troms grunnet
dette positive vedtaket.
Vedtak: FNF Troms skal skrive en uttalelse hvor det frarådes konsesjon til Håkavika kraftverk i
Salangen kommune grunnet viktige verne- og friluftsverdier. Koordinator sender en blomst på epost til NVE fra AU i Troms grunnet det positive vedtaket på Tiemann kraftverk i Nordreisa.
Sak 31/13
Friluftspolitisk valgkamparbeid og Friluftslivets uke 2013
FNF Troms har i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd og Ishavskysten friluftsråd invitert
toppkandidatene til stortingsvalget fra de politiske partiene i Troms til friluftspolitisk debatt og
markering under åpningen av Friluftslivets uke 1. september. Så godt som alle parti har allerede
bekreftet sin deltakelse, og Henrik Romsaas vil delta som debattleder. FNF Troms vil i løpet av
sommeren utforme passende spørsmål i samarbeid med friluftsrådene. AU vil bli underrettet om
dette og kan komme med forslag til spørsmål. Det er ønskelig med leserinnlegg på relevante tema i
forkant som linkes opp mot valget og friluftslivets uke.
Vedtak: FNF Troms koordinerer Friluftslivets uke og vil jobbe for gode spørsmål under den
friluftspolitiske debatten 1. september. FNF Troms vil jobbe for at det publiseres relevante
leserinnlegg i avisene i forkant av friluftslivets uke og valgkampen.
Sak 32/13
Prosjekt – kurs i sosiale medier 18.-19. sept.
FNF Troms arrangerer kurs for organisasjonene i bruk av sosiale medier. Ida Amelie Helgesen,
kommunikasjonsmedarbeider i DNT, vil holde kursene i privat regi betalt av FNF. Kursene blir i
Tromsø 18.09 og i Harstad 19.09, fra 18:00 – 21:00.
Vedtak: FNF Troms vil jobbe for å rekruttere deltakere til kursene og å gjennomføre prosjektet på
en god måte.
Prosjekt – samarbeid om friluftsliv og folkehelse mellom kommuner og
organisasjoner
FNF Troms ønsker 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 tatt initiativ til samarbeid med KS om å lage et seminar
i løpet av høsten. Avtalt møte med KS ble utsatt grunnet foreldrepermisjon hos koordinator, men
tråden vil følges opp så snart som mulig.
Sak 33/13

Vedtak: FNF Troms samarbeider med KS for å arrangere et seminar for samarbeid mellom
kommunene og de frivillige organisasjonene om friluftsliv og folkehelse.
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Sak 34/13
Adventsseminar med lunch til lunch – kurs om naturmangfoldloven
FNF Troms ønsker i tradisjon tro å holde et adventsseminar i slutten av november med aktuelle
tema i tilknytning fornybar energi og effekter for friluftsliv og natur. Et aktuelt tema kan være
sumvirkninger. AU vil komme tilbake til hva hovedfokus på dette seminaret bør ligge på. FRIFO
har i år et fokus på naturmangfoldloven og ønsker å holde et lunch til lunch møte i Tromsø i
forkant av adventsseminaret om dette tema. Vi inviterer da FNF også fra Finnmark og Nordland,
evt. også Trøndelag.
Vedtak: AU ønsker at FNF skal gjennomføre adventsseminaret og et tilknyttet lunch-til-lunch møte
om naturmangfoldloven.
Sak 25/13
Eventuelt
Ingen saker kom opp på denne posten.

Neste AU-møte ble foreslått å være torsdag 26. september.
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