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Invitasjon til å bli med i FNF-Østfold
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Østfold er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i fylket. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid
med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.
FNF styres av et arbeidsutvalg (AU) som består av en representant fra hver av de deltagende
organisasjonene. Daglig leder av FNF (FNF-koordinator) er fra 1. juni i år Ola Wergeland Krog
som er ansatt i 80% stilling.
Arbeidsoppgavene for FNF er følgende:






Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
Ha god kontakt med myndighetene
Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante
aktører
Påvirke i relevante plan- og saksprosesser
Bygge kompetanse i organisasjonene

På møte i arbeidsutvalgsmøtet 16. juni 2014 ble det bestemt at det skulle settes spesiell
fokus på følgende aktuelle saker i fylket:




Borg havn utbyggingen (dumping av giftholdig mudder, svært dårlig infrastruktur på
land, fare for havari og oljekatastrofer, mm.)
Prosjekt Oslofjorden (forurensing, overfiske, motorferdsel, mm.)
Vindkraft (motarbeide naturødeleggende enkeltprosjekter, revisjon av
vindkraftplanen i fylket)

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles
interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF skal også være en arena for natur- og
friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.
FNF Østfold representerer i dag fem ideelle foreninger i Østfold:






Naturvernforbundet i Østfold
Norges Jeger og Fiskerforbund Østfold
4H
Oslofjorden Friluftsråd
Turistforeningene i fylket: (DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø,
Tistedalens Friluftslag)

Forum for natur og friluftsliv- Østfold (FNF- Østfold) tlf. 971 10 439
PB. 31, 1891 Rakkestad, e-post: ostfold@fnf-nett.no, web: http://fnf-nett.no/ostfold

Med flere medlemsorganisasjoner som står bak FNF vil vi få større påvirkningskraft i saker
som angår natur, miljø og friluftsliv. Faglig tyngde i våre uttalelser er også viktig og det vil
være en styrke for FNF og det frivillige naturvernet dersom NOF Østfold vil bli med i FNF
Østfold. Deltakelse i FNF er gratis.
FNF koordinator Ola Wergeland Krog stiller gjerne opp på et styremøte hos dere og
informerer om FNF og vår virksomhet.
Vennlig hilsen

Ola Wergeland Krog
FNF-koordinator
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