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1. Innledning 
Forum for natur og friluftsliv Agder er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjonene 
i fylket. Tilsluttede organisasjoner i 2021 har vært 4H Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder 
Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-
Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i 
Agder, Sørlandets krets av Norsk speiderforbund. Samlet representerer organisasjonene i nettverket ca. 
23 000 medlemmer. 

Målet er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i Agder ved å styrke og fremme organisasjonenes 
arbeid, være en møteplass for for samarbeid, og en arena for kompetansebygging i organisasjonene. 
Viktige oppgaver for oss er: 

• 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 

Hovedmål og viktigste saker i 2021 har vært: 

• Gi gode og grundige høringsuttalelser i viktige og styre-prioriterte saker 
• Arbeide for økt fokus og videre satsing på kalking av vassdrag 
• Arbeide mer med kommuneplaner, særlig i kommuner med stort utbyggings-press 
• Følge opp samarbeidsavtalen med Agder fylkeskommune 
• Bli bedre kjent som forum blant fylkes- og kommunepolitikere, og gjøre dem kjent med våre hovedinteresser i Agder 
• Kompetanseheving i organisasjonene 

 

Koronapandemien har også i 2021 begrenset muligheten for fysiske samlinger og møter. Til tross for 
dette har vi klart å gjennomføre det aller meste av planlagt aktivitet ved å benytte oss av digitale 
plattformer. Men vi merker at digitale plattformer ikke fullt ut kan erstatte den nettverksbyggingen 
man får ved å avholde fysiske møter der det er tid til å mingle og snakke sammen. 

Våren 2021 ble det avholdt digitale møter i vannområdene for medlemmer i lokale lag og foreninger. 
På denne måten fikk vi flere innspill til høringen av den regionale vannforvaltningsplanen. Vi 
arrangerte også et webinar om plan- og bygningsloven i samarbeid med FNF Akershus og FNF Oslo. 
Høsten 2021 fikk vi gjennomført et fysisk kurs i kartprogrammet QGIS, noe som kan være til god hjelp 
for lag og foreninger når de skal lage egne kart til innspill eller formidling av aktiviteter.  

Gjennom innspill i 22 høringssaker har organisasjonene i forumet påvirket i plansaker som gjelder 
blant annet veiutbygging, kommunenes arealplaner, vannforvaltning, frivillig vern av skog og 
kraftutbygging. Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen ble revidert og signert for tre år. Gjennom 
vandrende samtaler med stortingskandidatene fra Agder fikk vi satt natur og friluftsliv på dagsorden, 
samtidig som vi fikk gjort dem kjent med forumet og organisasjonenes hovedinteresser i Agder.  
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2. Aktiviteten gjennom året 

2.1 Saker og temaer 
Hovedmål og viktigste saker i 2021 har vært: 

• Gi gode og grundige høringsuttalelser i viktige og styre-prioriterte saker 
• Arbeide for økt fokus og videre satsing på kalking av vassdrag 
• Arbeide mer med kommuneplaner, særlig i kommuner med stort utbyggings-press 
• Følge opp samarbeidsavtalen med Agder fylkeskommune 
• Bli bedre kjent som forum blant fylkes- og kommunepolitikere, og gjøre dem kjent med våre hovedinteresser i Agder 
• Kompetanseheving i organisasjonene 

 

Gjennom innspill i 22 høringssaker har organisasjonene i forumet påvirket i plansaker som gjelder 
blant annet veiutbygging, kommunenes arealplaner, vannforvaltning, frivillig vern av skog og 
kraftutbygging.  

Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen ble revidert med økt tilskudd, og gjelder for årene 2021-
2023.   

Gjennom vandrende samtaler med stortingskandidatene fra Agder fikk vi satt natur og friluftsliv på 
dagsorden, samtidig som vi fikk gjort dem kjent med forumet og organisasjonenes hovedinteresser i 
Agder.  

I statsbudsjettet for 2022 ble det kuttet kraftig i midler til kalking. Her kunne vi ha arbeidet mer 
gjennom året for større fokus slik at satsingen på kalking hadde økt i stedet for å bli redusert. 

 

2.2 Arrangementer  
FNF Agder har arrangert følgende kurs, høringsmøter og seminarer for medlemmer i tilsluttede 
organisasjoner: 

• Vann på høring – hva er viktig for oss? (https://fnf-nett.no/agder/vann-pa-horing-hva-er-viktig-for-oss/)  
• Plan- og bygningsloven på 1-2-3 (https://fnf-nett.no/agder/28-sept-webinar-plan-og-bygningsloven-pa-1-2-3/)  
• Startkurs i QGIS og GPS-opplegg (https://fnf-nett.no/agder/kurs-i-qgis-et-gratis-kartprogram/)  
• Kurs i georeferering med QGIS (https://fnf-nett.no/agder/kurs-i-qgis-et-gratis-kartprogram/)  

 
I forbindelse med at den regionale vannforvaltningsplanen var på høring våren 2021, fikk vi midler fra 
Miljødirektoratet til å gjennomføre høringsmøter i alle syv vannområder. På grunn av 
koronapandemien og smitteverntiltak ble disse møtene gjennomført digitalt på Teams. Her gikk vi 
gjennom hvordan man kan bruke kartløsningen i vann-nett.no for å finne ut informasjon om 
vannforekomster man er interessert i, hvilke tiltak som er foreslått, og hvordan man kan melde inn 
opplysninger som ikke er registrert. Høringen var også sentral i møtene, og vi gikk gjennom hvordan 
man kan gi innspill. På de fleste møtene deltok vannkoordinatoren i vannområdet, som gikk gjennom 
hovedutfordringene i sitt vannområde. På disse møtene deltok alt fra to til ti personer. De aller fleste 
var nye bekjentskaper i nettverket.  
 

https://fnf-nett.no/agder/vann-pa-horing-hva-er-viktig-for-oss/
https://fnf-nett.no/agder/28-sept-webinar-plan-og-bygningsloven-pa-1-2-3/
https://fnf-nett.no/agder/kurs-i-qgis-et-gratis-kartprogram/
https://fnf-nett.no/agder/kurs-i-qgis-et-gratis-kartprogram/
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Plan- og bygningsloven på 1-2-3 var et webinar som ble arrangert i samarbeid med FNF Akershus og 
FNF Oslo. Her var det 10 deltakere. Kursholder var Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i 
Norsk Friluftsliv, og han gav en grunnleggende innføring i PBL. Han snakket om medvirkning og 
viktigheten av å engasjere seg, og hvordan naturmangfoldloven brukes i plansammenheng. Kurset 
var gratis og opptaket ligger tilgjengelig på våre nettsider. 
 
Kursene i QGIS og georeferering ble gjennomført fysisk som kveldskurs på totalt 4 kvelder. 
Kursholder var Konnestad Consulting, og kursene ble holdt med tilskudd fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Kursene hadde fem deltakere fra tre av de tilsluttede 
organisasjonene. Det første kurset var en innføring i hva GIS er, hvor man kan finne relevante 
bakgrunnskart og data og laste dette inn i QGIS, og hvordan lage egne kart som kan skrives ut. Kveld 
to av første kurset gikk ut på hvordan man kan bruke egne innsamlede GPS-data til å kartlegge 
punkter og traseer, regne ut avstander, og fremstille et nettverk av stier og løyper. Det andre kurset 
gikk ut på å overføre kartkoordinater fra regneark til digitalt kart, og å gjøre om et kart fra bilde til et 
digitalt kart som deretter kan lastes inn på mobil enhet som kan tas med ut i felt.  
 
I stedet for eget arrangement i Friluftslivets uke, ble det i forkant av uken avholdt vandrende møter 
med stortingskandidatene for de fleste partiene. I tillegg til koordinator deltok en til to 
representanter for tilsluttede organisasjoner. Temaet var natur- og friluftslivsinteresser i Agder, og 
hva natur og friluftsliv betyr for stortingskandidatene. De fleste kandidatene inviterte oss til et sted 
som var viktig for dem, og turene varte fra en halv time til to timer. I disse møtene fikk de tilslutta 
organisasjonene også løftet frem saker som var spesielt viktig for dem. En oppsummering fra alle 
møtene ble publisert på nettsidene våre i Friluftslivets uke: https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-
agders-stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/.  
 

 
 

https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-agders-stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/
https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-agders-stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/
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2.3. Uttalelser 
Det ble levert 21 høringsuttalelser og ett brev fra FNF Agder i 2021. Tabellen under er en oversikt 
over hvilke saker det var, og hvilke tilsluttede organisasjoner som stod bak. 

 

 

2.4 Møter, befaringer, arbeidsgrupper  
Møter med politikere, offentlige myndigheter og andre:  

• Møte med Nye Veier AS om ny E39 Mandal – Lyngdal 
• Møter med vannregion Agder, vannområdekoordinatorer, fylkeskommune og statsforvalter 
• Vandrende møter med stortingskandidatene fra Agder (https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-agders-

stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/)  
• Møte med formannskapet i Kristiansand kommune angående konsekvenser lakseoppdrett kan ha for natur og friluftsliv. 

NJFF Vest-Agder og DNT Sør stilte på vegne av forumet. 
• Møte med Norconsult om KU friluftsliv 132kV Kulia-Leira 

Referansegrupper/styringsgrupper/arbeidsgrupper:  

• Arbeidsgruppe for Dagsturhytteprosjektet Agder fylkeskommune 
• Samarbeidsgruppe vindkraftarbeid Agder 
• Samarbeidsgruppe lakseoppdrett Agder 
• Rådgivende utvalg for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde 
• Rådgivende utvalg for Raet nasjonalpark 

 
FNF Agder har ikke gjennomført befaringer i 2021. 

2.5 Annen deltakelse 
Koordinator har på vegne av FNF Agder deltatt på: 

• Naturrestaureringskonferansen v/Miljødirektoratet 
• Stikonferansen 2021 v/FL og DNT 
• Friluftslivspolitisk samling v/Norsk Friluftsliv 
• Nasjonal vannforvaltningskonferanse v/Miljødirektoratet 

Dato levert Sak 4H A ABF AAT DNTSør LF NVF A NJFF AA NJFF VA NZF S Skog A Sørl. NSF
05.02.2021 Brev til Nye Veier om utformingen av E18 x x x x x x x x
08.02.2021 Innspill til verneforslag for tre skogsområder i Agder x x x x x x x x
10.02.2021 Skorveheia vindkraftverk - søknad om utsatt frist for idrifsetting x x x x x x
01.03.2021 Innspill til verneforslag for fire skogsområder i Agder x x x x x x x x
01.03.2021 Revisjon av konsesjonsvilkår Finsåutbyggingen, Sirdal x x x x x x x x
19.03.2021 Innspill til planprogram for kommuneplanens arealdel, Kristiansand x x x x
24.03.2021 Innspill til verneforslag for to skogsområder i Agder x x x x x x x
20.04.2021 Innspill til planprogram for kommuneplan, Åseral x x x x x
23.04.2021 Innspill til verneforslag for tre skogsområder i Agder x x x x x x x x x x
12.05.2021 Innspill til verneforslag for fem skogsområder i Agder x x x x x x
19.05.2021 Innspill til søknader om å fjerne krypsiv i Otra og Mandalsvassdraget x x x x x x x
21.05.2021 Innspill til ny 132 kV kraftlinje Kulia-Vallemoen i Kristiansand og Lindesnes x x x x
25.05.2021 Uttalelse til Lillesand vindkraftverk - søknad om utsatt frist for idriftssettelse x x x x x x
26.05.2021 Innspill til VORF om søknad om akvakultur ved Herøya, Kristiansand x x x x x x x x x
25.06.2021 Uttalelse til vannforvaltningsplan vannregion Agder 2022-2027 x x x x x x x x x x x
30.06.2021 Uttalelse til kommuneplan for Froland kommune 2021-2033 x x x x x
20.08.2021 Uttalelse til E39 Mandal-Lyngdal Øst i Lyngdal kommune x x x x x
20.08.2021 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel Lyngdal kommune x x x
15.09.2021 Innspill til detaljregulering for E18 Tvedestrand-Bamble x x x x x
15.10.2021 Innspill til oppstart av detaljregulering E39 Lyngdal vest - Kvinesdal x x x x
08.11.2021 Oppstart frivillig vern av skog 3 områder i Agder x x x x x x x x
09.11.2021 Oppstart frivillig vern av skog 3 områder i Agder x x x x x x x x

Tilslutning

https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-agders-stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/
https://fnf-nett.no/agder/hva-mener-agders-stortingskandidater-om-natur-og-friluftsliv/
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• Høringsseminarer om flere vanntema v/Vannregion Agder 
• Arendalsuka 2021 
• Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarksområder 
• Friluftslivssamlingen v/Miljødirektoratet 
• Friluftslivsseminar v/ Agder fylkeskommune 
• Forskning i friluft 2021 
• Webinar om vassdragsrestaurering v/vannkoordinatorene i SRN  

2.6 Informasjon 
FNF Agder ble nevnt i 7 medieoppslag i 2021. Ett av disse var et eget debattinnlegg om et forslag fra 
FrP om å frata Statsforvalteren og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker. Ett 
medieoppslag gjaldt et tilskudd vi fikk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De andre 
medieoppslagene viste til høringsuttalelser og saker vi har vært engasjert i.  

Nettsiden www.fnf-nett.no/agder fungerer som vår informasjonskanal til tilsluttede organisasjoner, 
og her legger vi ut nyhetssaker om arrangementer, kurs og andre aktiviteter vi har. Her finner man 
også informasjon om forumet, hvem som sitter i styret, kontaktinformasjon, og dokumenter som 
årsmelding, protokoll fra årsmøtet, vedtekter m.m. På nettsidene blir det også lagt ut link til 
nyhetsbrev, høringsuttalelser og brev vi har sendt ut, og i 2021 begynte vi også med å legge inn 
høringssaker som kan være aktuelle for tilsluttede organisasjoner i Høringsradaren, som ligger under 
fanen «Høringer» på nettsiden.  

Nettsiden hadde rett over 600 sidevisninger i 2021, og det var artiklene om kurs i QGIS, vann på 
høring og vandrende møter med stortingskandidatene som var de tre mest besøkte. Det ble lagt ut 
totalt 6 nye artikler i 2021, hvorav 3 gjaldt arrangementer. 42 dokumenter ble lastet ned fra 
nettsiden. 

FNF Agder startet med nyhetsbrev i 2021 (https://fnf-nett.no/agder/nyhetsbrev/). Her setter vi opp 
aktuelle nyheter for de tilsluttede organisasjoner, aktuelle kurs og arrangementer, hva forumet 
arbeider med for tiden, og en link til Høringsradaren, som er en oversikt over aktuelle høringssaker. 
Dette sendes til de som melder seg på via nettsidene og til kontaktpersonene i tilsluttede 
organisasjoner. Link til nyhetsbrevet legges også på nettsiden og på Facebook. Totalt ble det gitt ut 
16 nyhetsbrev i 2021, med 39 visninger i gjennomsnitt.  

FNF Agder er aktiv på Facebook med egen side https://www.facebook.com/fnfagder. I 2021 ble det 
lagt ut 86 poster med informasjon om aktuelle nyheter, aktiviteter og arrangementer. Det var 417 
besøk på siden i 2021, og 96 nye personer likte siden. Totalt er det nå 536 personer som liker siden 
vår. Innholdet vårt nådde 19 000 personer, hvorav 12 000 ble nådd gjennom betalt annonsering av 
poster på siden vår. Annonsering ble brukt for å nå ut med poster som gjaldt egne arrangementer. 

 

  

http://www.fnf-nett.no/agder
https://fnf-nett.no/agder/nyhetsbrev/
https://www.facebook.com/fnfagder
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3. Organisatorisk 

3.1 Tilsluttede organisasjoner 
Tilsluttede organisasjoner i 2021 har vært 4H Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, 
DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges 
jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i Agder, 
Sørlandets krets av Norsk speiderforbund. Samlet representerer organisasjonene i nettverket ca. 23 000 
medlemmer. Forumet fikk ingen nye tilslutninger i 2021. 

3.2 Årsmøtet 
Årsmøtet 2020 ble avholdt 11.februar 2021, og det ble gjennomført digitalt på grunn 
koronapandemien. Alle tilsluttede organisasjoner var representert utenom DNT Sør. I tillegg deltok 
daglig leder i FNF nasjonalt som observatør. 

I tillegg til vedtektsfestede årsmøtesaker, vedtok årsmøtet en kommunikasjonsplan for FNF Agder og 
videreføring av kurstilbudet Tur- og treningskompis. 

Protokoll og vedtatte dokumenter finnes på våre nettsider https://fnf-nett.no/agder/om-oss/. 

3.3 Styret 
Styret har i 2021 (etter årsmøtet) bestått av følgende: 
Leder    Dag N. Fagermyr, Aust-Agder Turistforening 
    Vara Per Thomas Skaanes, DNT Sør 
Styremedlemmer Olav Schrøder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder 
    Vara Kari Røysland, NJFF Vest-Agder 

Lars Jøran Sundsdal, NZF Sørlandsavdelingen  
 Vara Asbjørn Lie, Agder botaniske forening 

   Marit Solum, Naturvernforbundet Agder 
Vara David Kobbevik, Naturvernforbundet Agder 

   Christian Espegren, Skogselskapet i Agder 
    Vara Kåre Haugaas, Skogselskapet i Agder 
   Håkon Ravndal, Sørlandet krets av NSF 
    Vara Eirik Nordby, Sørlandet krets av NSF 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett ble gjennomført fysisk i Arendal. Resten av møtene ble 
gjennomført digitalt på Teams. 33 saker har vært behandlet. Utover dette har det vært jevnlig 
kontakt mellom koordinator og styreleder på telefon og e-post om det daglige arbeid og den 
økonomiske situasjonen.  

3.4 Administrasjon 
Koordinator i FNF Agder er Camilla Moseid, ansatt i 100 % stilling. Kontorplass har vært hos DNT Sør i 
Gyldenløves gate 2 i Kristiansand, der også fylkessekretæren i NJFF Vest-Agder sitter. 
Arbeidsgiveransvaret for koordinator ligger hos FNF nasjonalt, og styret i FNF Agder har ansvar for 
den daglige driften av FNF Agder. 

 

https://fnf-nett.no/agder/om-oss/
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4. Økonomi  
FNF Agder har hatt mer inntekter og mer utgifter i 2021 enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er 
tilskudd til og gjennomføring av kurs vi ikke hadde tatt høyde for da budsjettet ble laget. På grunn av 
koronapandemien, ble det ikke gjennomført like mange fysiske møter og samlinger som planlagt. 
Dette førte til at utgiftene ble lavere enn forventet, og årsresultatet ble positivt. Se regnskapsoversikt 
for detaljer. Likviditeten i FNF Agder per 31.12.21 er god. 

Koordinator er ansatt i FNF nasjonalt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret ligger sentralt, og at 
lønn og sosiale utgifter betales derfra. Noen av koordinators reiseutgifter er også betalt fra FNF 
nasjonalt. Selve driften av FNF Agder dekkes av andre midler. FNF Agder betalte også en egenandel 
til koordinatorlønn på kr 75 000 til FNF nasjonalt. I 2021 har fylkeskommunene bidratt med kr 200 
000. I tillegg har vi fått tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kurs i 
kartløsningen QGIS, og fra Miljødirektoratet fikk vi midler til møter om den regionale 
vannforvaltningsplanen. Norsk Friluftsliv gav tilskudd til gjennomføring av Friluftslivets uke. 
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