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1. Innledning* 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Finnmark er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet til FNF er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i 
aktuelle saker i de enkelte fylkene.  
 
FNF Finnmark har gjennom sine ti tilsluttede organisasjoner: Alta og Omegn Turlag, Finnmark 
Orienteringskrets, Hammerfest og Omegn Turlag, Miraculix Sopp- og Nyttevekstforening, 
Naturvernforbundet i Finnmark, Nordkapp og Omegn Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Finnmark, Norsk Ornitologisk Forening Finnmark, Sør- Varanger Turlag og 4H Finnmark. 
Organisasjonene inkluderer 47 lokallag fordelt på 17 kommuner med et medlemstall på omtrent 5 
000 medlemmer. I tillegg har vi kontakt med en rekke andre lag og foreninger som ikke er tilsluttet 
forumet. 

FNF Finnmark har jobbet for økt samarbeid med de tilsluttede foreningene, samt økt kontaktnett 
mot frivillige, kommunesektoren, fylkeskommunen og statsforvalteren. FNF har vært i kontakt med 
Finnmarkseiendommen FeFo ved flere anledninger. I løpet året har det vært kontakt med foreninger 
som vurderer å tilslutte seg FNF. FNF Finnmark har deltatt på flere aktuelle saker som har 
konsekvenser for friluftsliv og naturverdier i Finnmark. Flere av disse sakene har fått stor oppslutning 
av tilsluttede foreninger. Gjennom Facebook, nettside, avisinnlegg og i møte med politikere m.fl. 
bidrar FNF Finnmark med å øke bevisstheten om naturverdier og friluftsliv.  

I løpet av 2021 har FNF Finnmark sett ett fortsatt økende engasjementet hos foreningene tilsluttet 
FNF. Gjennom deltakelser på møter og seminar med bl.a. Statsforvalteren i Troms og Finnmark og 
Troms og Finnmark fylkeskommune har FNF-F fått flere kontakter.   

FNF forfattet en grundig klage for å omgjøre vedtak om flytting og økning i MTB av lakseoppdrett. 
Klagen fikk dessverre ikke medhold, men problemstillinger ved det aktuelle tiltaket ble godt opplyst. 

FNF forfattet i 2019 et innspill mot oppdrett ved Kasterholmen i Sør-Varanger kommune. Flere 
interessenter deltok i høringsrunden. Blant annet har Fiskeridirektoratet frarådet denne lokasjonen, 
og bruker mye av den samme argumentasjonen som FNF Finnmark. Nye søknader om akvakultur må 
inngå i arbeidet med kystsoneplan for Varanger1. Sør-Varanger kommune vedtok likevel planen. 
Saken ble imidlertid stanset av Fylkeskommunen. Kommunen undersøker om lokaliteten skal tas inn i 
arbeidet med kystsoneplanen.  

FNF arbeidet i tidlig fase av et prosjekt der det skulle foregå landgjenvinning fra havet. Ved 
avisinnlegg og fysisk tilstedeværelse i samarbeid med andre ble prosjektet stoppet ved politisk 
flertall.  

En av de store utfordringene i Finnmark er at det er færre kontakter å spille på lag med for foreninger 
og fylkesledd sammenliknet med Norge ellers. De som er aktive er gjerne aktive i flere verv og 
organisasjoner. Dette gjør tidspresset stort for ildsjelene og det kan da være utfordrende å sette av 
tid til f.eks. arealplaner blant organisasjonene. 

 

1 https://www.sva.no/2020/nyheter/fiskeridirektoratet-frarader-oppdrett-ved-kasterholmen/  

https://www.sva.no/2020/nyheter/fiskeridirektoratet-frarader-oppdrett-ved-kasterholmen/


 

  

  

Side 3 av 8 

2. Aktiviteten gjennom året* 
Mye av kontakten er flyttet over til nettbaserte løsninger og telefon. FNF F har deltatt på flere møter 
og seminarer. FNF-F har også arrangert friluftspolitisk bålsamtale under Friluftslivets uke. Dette var 
en god erfaring for FNF-F.  

Hovedmål for FNF Finnmark i 2020 var: 

- God oppfølging og samarbeid med medlemsorganisasjonene 

FNF Finnmark søker å følge opp tilsluttede organisasjoner på en god måte. Ved flere henvendelser til 
styrer og styreledere, samt tilbud om å delta på styremøter. Under arbeid med høringer er interessen 
og engasjementet blant organisasjonene rimelig god, det viser seg bl.a. på tilslutninger på høringer 
som er levert av FNF Finnmark. En utfordring i Finnmark er at det er få frivillige og mange av de 
frivillige har lite tid til økt engasjement.  

- Øke kompetanse i organisasjonene, samt nyttiggjøre seg av den eksisterende kunnskapen 
som finnes i organisasjonene 

FNF Finnmark har delt kompetansehevende kurs med kontaktnettet innen de tilsluttede 
organisasjonene og øvrig befolkning. Organisasjonene har bidratt med kunnskap til FNF-F. Gjennom 
samtaler og møter med kontaktnettet har koordinator økt egen kompetanse og kjennskap til 
organisasjonene. FNF-F har arrangert webinar om vannforvaltningsarbeidet med godt resultat. 

- Delta i aktuelle plan-, saksprosesser og enkeltsaker som har konsekvenser for friluftsliv og 
naturverdier  

FNF Finnmark har i løpet av 2021 levert 21 innspill og uttalelser. Gjennom innspillene har FNF-F løftet 
inn FNs bærekraftsmål, FNs advarsel om naturtap og natur- og friluftslivsverdier generelt.  

- Bygge gode nettverk mellom organisasjonene og andre aktører 

FNF Finnmark har snakket opp verdien av natur- og friluftslivsorganisasjoner i Finnmark og forsøkt å 
belyse verdien av den frivillige innsatsen som legges ned i Finnmark. Der FNF-F har fått kunnskap om 
felles satsninger eller mulige samarbeidsprosjekter har FNF-F koblet sammen ulike aktører. En 
utfordring med dette arbeidet er de frivilliges tid til å involvere seg i flere saker. 

- Bidra til å sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet  

Gjennom Facebook, nyhetsbrev, nettside og annen kontakt har FNF-F delt, skrevet og snakket om 
naturverdier og friluftsliv for å sette det på dagsorden. FNF-F har forfattet ett innlegg om 
hydrogensatsing som ble trykket i to aviser i 2021. 

- Holde god kontakt med myndighetene ved å opprettholde og videreutvikle kontakt med 
Statsforvalteren, fylkeskommunen, grunneier FeFo samt andre instanser i forvaltningen 

FNF Finnmark har deltatt på flere webinarer og teamsmøter, m.m. Liste over deltakelse står under 
punkt 2.4. Flere møter med representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune har åpnet opp for 
videre gjensidig samarbeidsmuligheter. Det har også vært samtaler med representanter fra 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. FNF-F har hatt flere samtaler med representanter fra FeFo i 
2021. Se liste under for mer informasjon.  
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- FNF Finnmark skal arbeide for å knytte til seg flere medlemsorganisasjoner 

I løpet av året har FNF-F vært i kontakt med organisasjoner som ikke er tilsluttet nettverket. Miraculix 
Sopp- og nyttevekstforening ble tilsluttet i 2021.  

I tillegg skal FNF Finnmark i 2021 bl.a.: 

- Oppfølging av Finnmarkskommisjonens rapporter og videreformidle viktig informasjon til 
natur- og friluftslivsorganisasjoner 

Gjennom e-poster, Facebook og telefonsamtaler har FNF-F delt informasjon med tilsluttede 
organisasjoner.  

- Fokus på godt samarbeid med FeFo 

FNF-F har hatt flere samtaler med representanter fra FeFo. FNF og FeFo har diskutert 
samarbeidspunkter m.m.  

- Bidra til å styrke det grønne friluftsliv, med fokus på allmenhetens interesser, folkehelse og 
tilbud for barn og unge for å skape tilhørighet, identitetsfølelse og bli glad i naturen 

FNF Finnmark har bidratt til å vise frem det grønne friluftslivet gjennom oppmuntring til, deling av og 
støtte til aktiviteter under Friluftslivets uke 2021. Friluftslivets uke er en flott arena for natur- og 
friluftslivsorganisasjoner til å møte publikum og promotere sine friluftslivsaktiviteter. FNF Finnmark 
har gjennom flere henvendelser til organisasjonene oppmuntret til å markere Friluftslivets uke. Noen 
gjennomførte arrangementer, mens andre trakk seg ut av hensyn til Covid-19 situasjonen.  

2.1 Saker og temaer* 
FNF har i 2021 bl.a.:  

- vært i kontakt med NVE ang. ulike saker knyttet opp mot vindkraft i Finnmark. 
- forfattet høringssvar mot oppdrett i Hammerfest og andre kommuner 
- forfattet høringssvar for å påvirke arbeidet med arealplan i Hammerfest kommune til å ta 

bedre vare på naturmangfold og arenaer for friluftsliv 
- forfattet høringssvar til vannforvaltningsplanene i Troms og Finnmark, samt Norsk-Finsk 

vannregion 
- forfattet høringssvar mot hydrogenssatsning i Finnmark, etterfulgt av debattinnlegg i aviser 
- jobbet mot utfylling av en fjære med viktige nærfrilufts- og naturverdier i Sør-Varanger 

kommune 

Mer av saker og tema under punkt 2.2 

- 2.2. Uttalelser* 

Uttalelser og brev publisert av FNF-F i 2021 

16.02.21 Brev: Til kommuner i regionen Finnmark – innspill angående Plan for ferdselsårer 
18.02.21 Uttalelse til Ràkkocearro vindkraftverk trinn 3 
09.03.21 Høringsuttalelse: Detaljregulering for Ulvelvmoen massetak, Alta kommune 
26.03.21 Klage på vedtak: Tillatelse til forurensende virksomhet, Spergittklubben, Sør-Varanger 
12.04.21 Høringsuttalelse: Søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraft 

https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Til-kommunene-i-region-Finnmark-innspill-angaende-Plan-for-ferdselsarer.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Innspill-til-OED-Raggovidda-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsbrev-Saksnr.-2019_4873-FNF-Finnmark-Detaljregulering-for-Ulvelvmoen-massetak.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Klage-pa-vedtak_Tillatelse-til-forurensende-virksomhet_lokalitet-13865-Spergittklubben-i-Sor-Varanger-kommune_Statsforvalter-ref..pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-201835544-fra-FNF-Finnmark-om-utsatt-frist-for-idriftsettelse-av-Donnesfjord-vindkraftverk-.pdf
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30.04.21 Høringsuttalelse: Søknad om økning i MTB fra 5400 tonn til 9900 tonn bed 
lokaliteten Storholmen, Alta kommune 
30.04.21 Høringsuttalelse: Søknad om tillatelse til landbasert anlegg for settefisk av laks på Langnes, 
Alta kommune 
04.05.21 Høringsuttalelse: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 
06.05.21 Brev: Forespørsel om fristutsettelse for to høringssaker: 420 kV Skaidi-Lebesby og 420 kV 
Skaidi-Hammerfest 
14.05.21 Innspill til Miljødirektoratet ang. Statsforvalters oversendelse av klage på vedtak om 
oppdrett ved Spergittklubben, Sør-Varanger kommune 
14.05.21 Høringsuttalelse: Vannforvaltningsplan 2022-2027 finsk del av den norsk-finske 
vannregionen 
01.06.21 Høringsuttalelse: Norsk-finsk vannregion, vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram 
2022-2027 
01.06.21 Høringsuttalelse: Troms og Finnmark vannregion, Vannforvaltningsplan og tilhørende 
tiltaksprogram 2022-2027 
07.06.21 Brev til FeFo styret ang. direktørens innstilling til 420 kV linje Skaidi-Lebesby 
07.06.21 Høringsuttalelse: 420 kV linje Skaidi-Lebesby 
21.06.21 Høringsuttalelse: Flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv for planperioden 
2021-2030 
01.07.21 Klage på vedtak: Utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjorden vindkraftverk 
12.08.21 Brev: Forespørsel om utsatt frist for høringssak: Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
31.08.21 Høringsuttalelse: Hydrogensone 20/07101 – Hydrogensone Arktis Strategier for 
hydrogensatsing i Troms og Finnmark 
08.09.21 Høringsuttalelse: Kommuneplanens arealdel, andre gangs offentlig ettersyn for Hammerfest 
kommune  
23.09.21 Høringsuttalelse: Oppdrett ved Ytre Torskefjord i Hammerfest kommune 
18.11.21 Informasjonsbrev til politikere i Gamvik kommune angående vindkraft på Sandfjellet 
22.12.21 Avisinnlegg: Er satsning på grønt hydrogen riktig for Finnmark? 
 

2.3 Møter, befaringer, arbeidsgrupper*  
Møter med politikere, offentlige myndigheter og andre i 2021.  

- TFFK (Troms og Finnmark fylkeskommune): Nettsamling om friluftslivstoaletter 
- Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Pasvikseminaret 2021 
- Vannregion: Høringsmøte, Vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-

2027 
- Vannregion: Høringsmøte, Vannforvaltningsplan for Norsk-finsk vannregion 2022-2027 
- Vannområde Midt-Finnmark: Lokalt høringsmøte i vannområde Midt-Finnmark 
- Vannregion: Møte i vannregionutvalg for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 

vannregion (flere møter) 
- Vannområde Midt-Finnmark: Godkjenning av endelig tiltaksprogram  
- TFFK: Samarbeidsmøte FNF-F og TFFK 
- TFFK: Dialogmøte om regional planstrategi for Troms og Finnmark fylke – hvor er vi? Hvor vil 

vi?  

https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-fra-FNF-Finnmark-ang.-soknad-om-okning-i-MTB-fra-5400-tonn-til-9900-tonn-ved-lokaliteten-24535-Storholmen.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-fra-FNF-Finnmark-ang.-soknad-om-okning-i-MTB-fra-5400-tonn-til-9900-tonn-ved-lokaliteten-24535-Storholmen.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-fra-FNF-Finnmark-ang.-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-anlegg-for-settefisk-av-laks-pa-Langnes-Alta-kommune.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-fra-FNF-Finnmark-ang.-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-anlegg-for-settefisk-av-laks-pa-Langnes-Alta-kommune.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-FNF-Finnmark-Regional-planstrategi-for-Troms-og-Finnmark-2020-2024.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Foresporsel-om-firstuttsetelse-202016710-420-kV-Skaidi-Lebesby-og-200702890-420-kV-Skaidi-Hammerfest-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Foresporsel-om-firstuttsetelse-202016710-420-kV-Skaidi-Lebesby-og-200702890-420-kV-Skaidi-Hammerfest-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Brev-til-Miljodirektoratet-ang.-Statsforvalterens-oversendelse-av-klage-pa-vedtak-pa-lokalitet-13865-Spergittklubben.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Brev-til-Miljodirektoratet-ang.-Statsforvalterens-oversendelse-av-klage-pa-vedtak-pa-lokalitet-13865-Spergittklubben.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-FNF-Finnmark-finsk-del-av-norsk-finsk-vannregion-saksnr.-2007307-7.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/Horingsuttalelse-FNF-Finnmark-finsk-del-av-norsk-finsk-vannregion-saksnr.-2007307-7.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsinnspill-til-Norsk-finsk-vannregion_saksnr.-20_07307_7-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsinnspill-til-Norsk-finsk-vannregion_saksnr.-20_07307_7-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsinnspill-til-Troms-og-Finnmark-vannregion-saksnr-21_04725.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsinnspill-til-Troms-og-Finnmark-vannregion-saksnr-21_04725.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Brev-til-FeFo-styret-ang.-direktorens-innstilling-til-420-kV-ledning-Skaidi_Lebesby.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsuttalelse-202016710-FNF-Finnmark-420-kV-linje-Skaidi-Lebesby.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsuttalelse.-Flerbruksplanen-for-Pasvikvassdraget-og-Grense-Jakobselv-for-planperioden-2021-2030.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Horingsuttalelse.-Flerbruksplanen-for-Pasvikvassdraget-og-Grense-Jakobselv-for-planperioden-2021-2030.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Klage-pa-vedtak-om-utsatt-frist-for-idriftsettelse-av-Donnesfjord-vindkraftverk-fra-31.12.2021-til-31.12.2022-1.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Horingsinnspill-Hydrogen-20-07101-31.08.21.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Horingsinnspill-Hydrogen-20-07101-31.08.21.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Horingsinnspill-Hydrogen-20-07101-31.08.21.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/08/Horingsinnspill-Hydrogen-20-07101-31.08.21.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/21.0609-Kommuneplanens-arealdel-for-Hammerfest-2..pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/21.0609-Kommuneplanens-arealdel-for-Hammerfest-2..pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Horingssvar-ang.-lokalitet-Ytre-Torskefjord-i-Hammerfest-kommune-FNF-F.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/Brev-om-Sandfjellet.pdf
https://fnf-nett.no/finnmark/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/Er-satsning-pa-hydrogen-riktig-for-Finnmark.pdf
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- TFFK: Temamøte Friluftslivets ferdselsårer – Kartverket 
- TFFK: Planlegging av friluftslivssamling  
- TFFK: Friluftslivssamling  
- TFFK: Dialogmøte innspill til regional planstrategi med regionale aktører (Deltakelse fra FNF-F 

koordinator – tok opp viktigheten av tilgang på inngrepsfri natur, og at det er et viktig 
trekkplaster for tilflytting). 

- Kommunepolitikere i Sør-Varanger kommune: Samtaler om Prestebukta 
- TFFK: Planlegging av Frivillighetens år 2022 
- Miljødirektoratet: Frokostmøte Nasjonale turiststier og besøksforvalting i mye besøkte 

naturområder 
- Miljødirektoratet: Friluftslivssamling i Trondheim 

 

2.4 Annen deltakelse 
Koordinator har deltatt/observert følgende kurs/seminar/samling/arrangement via internett eller 
fysisk i 2021 (møter internt i FNF listes ikke opp) 

- NINA: Naturrestaureringskonferansen  
- NJFF: Innlandsfiskeseminar 
- Multiconsult: Webinar om vilkårsrevisjoner i kraftbransjen 
- Havforskningsinstituttet: Risikorapport for norsk fiskeoppdrett 
- Havforskningsinstituttet: Fjord i Nord - Dialogdagene 
- Tekna: Norge som energinasjon, med fokus på EU's hydrogenssatsning og Norges rolle 
- Cicero: Forbudet mot nydyrking av myr: Effekter og utfordringer 
- FNF Finnmark og FNF Troms: Natur- og frilufts politiske nettdebatt! 
- Sabima: Innføring i helhetlig og samordnet vannforvaltning (vanndirektivet og 

vannforskriften) 
- Forum for juss og arealpolitikk: Motorferdselloven 
- Miljødirektoratet: 12 år med naturmangfoldloven – Hvordan har det gått? 

- Annet  

- Møte med NNV plastkoordinator, FNF T og F: Strategier og tiltak mot plast i Troms og 
Finnmark  

- Møte NNV Plast-prosjekt i Nord – koordinerende møte 
- Friluftsrådenes landsorganisasjon møter FNF 
- Skykontoret: Lynkurs i personlig planlegging og prioritering Outlook/Teams og Todo 

2.5 Informasjon*  
- FNF-F har publisert atten saker på nettsiden i 2021. Det har blitt åpnet over 200 dokumenter 

fra nettsiden i løpet av 2021. Det har vært i overkant av 800 sidevisninger i 2021. 
- FNF-F har nyhetsbrev, det er ikke vært prioritert arbeid da antall lesere har vært lavt. I 2021 

ble det ikke publisert nyhetsbrev fra FNF Finnmark.  
- FNF-F har side på Facebook, siden har fått 132 nye følgere det siste året. Totalt har siden 608 

følgere per 31.12.2021. Rekkevidde for innlegg er 733 personer. På siden deles innlegg fra 

https://www.youtube.com/watch?v=GRJ5SrGe7p0
https://www.facebook.com/events/norges-jeger-og-fiskerforbund-njff/gratis-webinar-innlandsfiske-tema-sportsfiske/1676391809209893/
https://www.multiconsult.no/webinar_vilkarsrevisjoner/
https://www.hi.no/hi/om-oss/arrangementer/risikorapport-norsk-fiskeoppdrett-2021?fbclid=IwAR1c0kkd5pzCupeMzAfxsxk0SBM2M8neWrLvLIfigTOpKB9tx1KfJkYZcbw
https://www.hi.no/hi/om-oss/arrangementer/fjord-i-nord-dialogdagene-2021
https://www.tekna.no/kursarkiv/norge-som-energinasjon-hvordan-kan-hydrogen-spille-en-viktig-rolle-i-omstilling-av-energisektoren-40555/
https://cicero.oslo.no/no/publications/internal/2915
https://fnf-nett.no/troms/forum-for-natur-og-friluftsliv-i-troms-og-i-finnmark-inviterte-politikere-til-debatt-under-friluftslivets-uke-2021-valg2021/
https://www.youtube.com/watch?v=bevX0rENDYY&list=PLKecgvGqdo5hdAwqfacpYEdMhvvSNNZvQ&index=2
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tilsluttede organisasjonene, FNF-F sine egne innlegg og øvrige saker med verdi for 
natur- og friluftsliv. 

3. Organisatorisk  
Vårt styre har i 2021 bestått av valgte representanter for fire av våre tilsluttede foreninger, 

Naturvernforbundet i Finnmark, 4H i Finnmark, NJFF i Finnmark, Norsk Ornitologisk Forening avd. 
Finnmark, DNT representert ved Alta og Omegn Turlag. Koordinator Per Erik Motrøen. 

3.1 Tilsluttede organisasjoner*  
Alta og Omegn Turlag, Finnmark Orienteringskrets, Hammerfest og Omegn Turlag, Miraculix Sopp- og 
Nyttevekstforening, Naturvernforbundet i Finnmark, Nordkapp og Omegn Turlag, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund Finnmark, Norsk Ornitologisk Forening Finnmark, Sør- Varanger Turlag og 4H 
Finnmark. Organisasjonene inkluderer 48 lokallag fordelt på kommuner i Finnmark med et 
medlemstall på omtrent 5 000 medlemmer.  

3.2 Årsmøtet* 
Årsmøtet i FNF Finnmark ble holdt 22. april på Teams. Deltakende organisasjoner var 4H Finnmark, 
DNT ved Alta og Omegn turlag, Naturvernforbundet i Finnmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Finnmark og Norsk Ornitologisk Forening avd. Finnmark.  

På årsmøtet ble det behandlet 10. saker. Årsmøteprotokoll ligger på nettsiden til FNF Finnmark. 

3.3 Styret*  
Styret for FNF Finnmark besto i 2021 av: 
Styreleder: Ellen-Johanne Kvalsvik, DNT Alta og Omegn Turlag – valgt for 1 år 
Styremedlem: Anne-Karin Daniloff, Naturvernforbundet i Finnmark – valgt for 2 år 
Vara: Gunnar Reinholdtsen, – valgt for 1 år 
Styremedlem: Tone Aandahl, 4H Finnmark – valgt for 2 år 
Vara: Hanne Kalliainen – valgt for 1 år 
Styremedlem: Linda Høvold, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Finnmark – valgt for 1 år 
Styremedlem: Øystein Hauge, Norsk Ornitologisk Forening avd. Finnmark – valgt for 1 år 
NOF har fullmakt til å oppnevne vararepresentant, velges for 1 år 

3.4 Administrasjon*  
Ansatt i 100 % stilling som koordinator i 2021 var Per Erik Motrøen.  

Ansatt i midlertidig 100 % stilling: Pierre Fagard 

4. Økonomi*  
FNF Finnmark har kr 434 346,51 bokført på saldo ved 31. desember 2021. FNF-F har gått kr 110 205,- 
i overskudd i 2021. Covid-19 med reiserestriksjoner og andre smittehensyn har ført til lavere forbruk 
enn forventet og ønsket. Økonomien til FNF Finnmark er god.  

FNF Finnmark har fått økonomisk tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune og Forum for natur 
og friluftsliv nasjonalt.  
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Lønnsmidler til koordinatorstillingen har blitt dekket av FNF nasjonalt, Troms og Finnmark 
fylkeskommune har bidratt med en andel. 

5. Signatur av styrets medlemmer og sittende daglig leder 
(koordinator) 
Årsrapporten signeres av styrets medlemmer og sittende daglig leder (koordinator(er)) 

 

Legg gjerne signert økonomirapport og evt budsjettet inn i bakerst, slik at det blir en samlet rapport. 

 

 


	1. Innledning*
	2. Aktiviteten gjennom året*
	2.1 Saker og temaer*
	2.3 Møter, befaringer, arbeidsgrupper*
	2.4 Annen deltakelse
	2.5 Informasjon*

	3. Organisatorisk
	3.1 Tilsluttede organisasjoner*
	3.2 Årsmøtet*
	3.3 Styret*
	3.4 Administrasjon*

	4. Økonomi*
	5. Signatur av styrets medlemmer og sittende daglig leder (koordinator)

