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1. Innledning 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Innlandet er et samarbeidsforum for natur- og 
friluftslivsorganisasjonene i fylket. Driften skal være i henhold til styringsdokument vedtatt sentralt:  
 

• FNF skal være et forum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- 
og friluftslivsfaglige saker 

• FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og 
friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene og være en del av et felles 
kompetansenettverk innen natur og friluftsliv mellom organisasjonene.  

 
FNF Innlandet vedtok på årsmøtet 29. april 2020 en strategiplan 2020-2024 som definerer hva 
forumet skal være.  
 
VISJON: Sikre at natur og friluftsliv i stor grad setter premissene for arealdisponeringer og 
samfunnsutvikling, og at frivilligheten får fortjent anerkjennelse som samfunnsbygger. 
 
Det følger av strategiplan 2020-2024 at FNF Innlandet er et samarbeidsforum, der saker drøftes og 
eventuelle avgjørelser tas ved konsensus. Verdier som dialog, konsensus, kunnskap og engasjement 
danner grunnlag for arbeidet med å nå følgende målsetninger:   
 

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

 

2. Aktiviteten gjennom året 

Koronapandemien satte sitt preg på arbeidsformen i 2020 ved at mye av samlinger og møtepunkter 

ble flyttet over på digitale plattformer grunnet smittevern. Videre hjemmekontor av samme årsak. 

Digitale plattformer er et godt verktøy i et fylke med store reiseavstander, men har også sine klare 

begrensninger i nødvendig nettverksbygging og informasjonsformidling.   

2.1 Temaer og saker 

Overordnet er særlig tre temaer prioritert i 2020:  

- Hytteutbygging  

- Veiutbygging 

- Friluftsliv, i tråd med partnerskapsavtalen med Innlandet fylkeskommune 

For de to førstnevnte temaene har koordinatorene tatt en rolle for å løfte problemstillinger og åpne 

diskusjoner utover enkeltsaker. Med en stemme for demokrati, politisk styring og en skarpt 

fungerende offentlig forvaltning. Dette for å sette temaet på den politiske dagsorden i tråd med FNFs 

vedtatte målsetninger. Vurderingene er at FNF, sammen med etablerte nettverk, og mange store 

presseoppslag, har lykkes godt med dette i 2020.   
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Overordnede planer (samfunn og areal) i fylkeskommune og kommuner er prioritert framfor 
enkeltsaker. Det er gjennom gode, åpne og ærlige planprosesser at de ulike interessene som er i 
arealsaker kan synligjøres, og det er fra dette at politikerne gjennom sin forvaltningsrolle må ta 
beslutning til det beste for samfunnet i et langsiktig perspektiv. Det er særlig før beslutning tas at FNF 
kan være samlende og gode for den bredden av natur- og friluftslivsorganisasjoner som er tilsluttet.  
For friluftsliv er partnerskapsavtalen med Innlandet fylkeskommune styrende for prioriteringer. 

Gjennom faste seksjons- og friluftslivsmøter drøftes prioriteringer. Koordinator sitter i 

prosjektgruppe for Dagsturhytteprosjektet. Proaktivt arbeid for flere friluftslivssøknader, lage 

organisasjonskart natur og friluftsliv, og prosess med Regionale friluftsråd Innlandet er prioritert.  

Det ble også lagt ned arbeid i å synliggjøre organisasjonenes aktiviteter og politiske tema i 

Friluftslivets uke-20 (se egen prosjektrapport). 

2.2 Arrangementer  

- Webinar: Arealpolitikk i utmarkskommuner, arrangert 18. november. Digitale samtaler og 

drøftinger med markante samfunnsstemmer. Arrangementet var en del av regional FNF-

samling Innlandet, Trøndelag, og Møre og Romsdal. Koordinator i Innlandet laget program og 

var ordstyrer. Opptak foreligger på YouTube.   

 

- Webinar: Plan- og bygningsloven på 1-2-3, arrangert 3. desember. For tilsluttede 

organisasjoner i FNF Innlandet. Ledet av Hans Erik Lerkelund, rådgiver i Norsk friluftsliv.  

2.3. Uttalelser 

Felles høringsuttalelser fra FNF Innlandet i 2020: 

- Planstrategi for Innlandet fylkeskommune 

- Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune 

- Planprogram for E16 Kongsvinger – E6 Kløfta   

- Reguleringsplan Undseth gård i Gjøvik kommune 

Få felles høringsuttalelser er prioritert i 2020. Koordinatorene har i større grad bistått tilsluttende 

organisasjoner med uttalelser, klager på vedtak og kronikker. Disse følger av organisasjonenes egne 

årsmeldinger. Samtidig er det levert flere høringsuttalelser signert Nettverket for regional fjellgrense 

i Lillehammer, Ringsaker og Øyer, og Fjellgrensenettverket i Valdres. Erfaringen ved å samle 

interesser bredt mot et felles mål i planprosesser er gode.   

2.4 Representasjon, nettverk, møter og befaringer  

Representasjon: 

- Koordinator sitter i styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver  

- Koordinator sitter i arbeidsgruppa for «Vannområde Glomma og grensevassdragene» 

- Koordinator og styremedlem sitter i rådgivende utvalg for forvaltning av Rondane og Dovre 

nasjonalparker 

- Koordinator sitter i faglig rådgivende utvalg for Fulufjellet nasjonalpark 

- Koordinator sitter i faglig rådgivende utvalg - Jotunheimen nasjonalpark – Vågå –  

- Koordinator sitter i faglig rådgivende utvalg – Dovrefjell nasjonalpark - Dovre –  

- Koordinator deltar i styre- og seminarmøter – festivalen «Friluftsliv for alle» – Raufoss 
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Nettverk: 

- Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer 

- Fjellgrensenettverket i Valdres 

- Paraplyorganisasjoner for frivilligheten i Innlandet 

- RV4-nettverket for bevaring av områder ved eventuell motorvegutbygging mellom Toten og 

Hadeland 

 

Møter og samlinger:  

 

- Telefonmøter med ordførere, politikere, administrativt ansatte  

- Presentasjon for regionråd Sør-Østerdal og Midt-Gudbrandsdal   

- Presentasjon for Utvalg kultur i Innlandet fylkeskommune 

- Innlandsstrategien - deltagelse regionale plankonferanser Elverum og Gjøvik 

- Møte med organisasjonene nasjonalt om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven 

- Agenda Innlandet – deltagelse på Innlandskonferansen 

- Fagmøte med styret i Norges bonde- og småbrukarlag om hytteutbygging, arealkonflikter, og 

samarbeidspunkter 

- Fagmøte med fylkesstyret og alle lokallag i Oppland bonde- og småbrukarlag, om 

hytteutbygging, arealkonflikter og samarbeidspunkter 

- DNT forum Innlandet 

- Månedlige seksjonsmøter idrett og friluftsliv Innlandet fylkeskommune 

- Fordeling av spillemidler i Innlandet fylkeskommune 

- Prosjektgruppemøter i Dagsturhytta Innlandet, prosjekt i regi av Innlandet fylkeskommune 

- Webinar: Søknad om spillemidler i regi av Innlandet fylkeskommune 

- Miljødirektoratets årlige samling for friluftsliv 

- Festivalen «Friluftsliv for alle» med seminar.  

- Friluftslivets uke-20-tur i regi av organisasjoner med befaring av område for massetak ved 

Undseth gård i Gjøvik kommune 

- Oppstartsseminar områdeplan Nordseter 

- Befaring Sjusjøen med stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (SP) 

- Møte rådgivende utvalg – Jotunheimen nasjonalpark 

- Deltakelse på møte i Lågendeltaets venner om E6 

- Interne fagsamlinger og nær ukentlige møter i regi av FNF 

 

2.4 Annen deltakelse 

- Paneldebatt: «Hva vil vi med Sjusjøen?» Koordinator deltok i panelet under debatt 21. 

februar i flerbrukshallen på Natrudstilen. Arrangement i regi av hytte- og velforeningene på 

Ringsakerfjellet.  

- Paneldebatt: «E6 Lågendeltaet – Hva gikk galt?» Koordinator var ordstyrer under 

paneldebatt i Lillehammer litteraturhus 22. oktober. Debatten ble strømmet og tatt opp av 

regionavisa GD. Arrangement i regi av Lågendeltaets venner.   
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- Forskningssøknad: FNF Innlandet ble invitert inn i referansegruppe til Norsk institutt for 

naturforskning (NINA) sin søknad til Forskningsrådet «Increasing the sustainability of second 

home development in landscapes under pressure». Svar på søknad forventes i 2021.   

- Forskningsbidrag: Deltakelse i dybdeintervju rundt naturbaserte flomløsninger i prosjekt 

PHUSICOS 

2.5 Informasjon 

FNF Innlandet har i 2020 følgende presseoppslag:  

Kronikker og leserinnlegg: 

- Gir 7000 hytter på Sjusjøen levende bygder? Kronikk om hytteutbygging i 

Gudbrandsdalsdagningen (GD), Hamar arbeiderblad (HA), Ringsaker blad (RB), samt de 

riksdekkende avisene Nationen og Vårt land. 

- Forretning og forvalting i Aurdalsåsen. Kronikk om hytteutbygging i Oppland arbeiderblad 

(OA) og Valdresavisa. Også lagt ut som appell på YouTube.   

- E16 Kongsvinger – E6: Griper ordførerne rattet? Kronikk om veiutbygging i avisene 

Glomdalen, Romerikes blad (RB) og Eidsvoll-Ullensaker blad.  

Redaksjonelt:  

- NRK Innlandet: «Store hyttefelt truer naturen, men det finnes ingen samlet oversikt over 

dem». Koordinator bidro til intervju i nettsak og tv-sak på Dagsrevyen og distriktssending 9. 

november.  

- Raumnes: Hvilken vegstandard skal nye E16 ha? Koordinator bidro til intervju 9. desember 

- OA, Hadeland og Toten i dag: «Frykter store konsekvenser av ny riksvei 4-trasé, – Vil rasere 

hele området». Koordinator organiserte intervju og deltok 11. november. 

- Ulike avissaker om aktiviteter i Friluftslivets uke-20. 

I tillegg har koordinatorene hjulpet tilsluttede organisasjoner med egne kronikker, leserinnlegg og 

pressemeldinger. Flere leserinnlegg og redaksjonelle saker har også kommet i regi av Nettverket for 

regional fjellgrense Lillehammer, Ringsaker og Øyer, og Fjellgrensenettverket i Valdres.  

FNF Innlandet har ny hjemmeside, egen side på facebook og kanal på YouTube. Hjemmeside og 

facebook må brukes aktivt særlig for god intern kommunikasjon. Vi administrerer også facebooksiden 

– Friluftsliv i Innlandet, hvor saker legges ut jevnlig. 

3. Organisatorisk  

De to tidligere fylkeslagene, Forum for natur og friluftsliv Hedmark og Oppland (FNF), ble slått 

sammen til FNF Innlandet under årsmøte 29. april 2020. Dette var i tråd med føringer fra styret i FNF 

sentralt om å følge regionreformen og de gjeldende fylkesgrenser.   

3.1 Tilsluttede organisasjoner  

Følgende 20 organisasjoner er tilsluttet FNF Innlandet: 

• Norges Jeger- og Fiskerforbund -Oppland 

• Norges Jeger- og Fiskerforbund -Hedmark 

• Naturvernforbundet i Oppland 
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• Naturvernforbundet i Hedmark 

• DNT Gjøvik og omegn 

• Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) 

• DNT Valdres 

• DNT Hadeland 

• DNT Finnskogen og omegn 

• DNT Odal 

• Innlandet orienteringskrets 

• Vestoppland Krets -Norges Speiderforbund 

• Gudbrandsdal Krets -Norges Speiderforbund 

• Glomdal Krets -Norges Speiderforbund 

• Hedmark Krets -Norges Speiderforbund 

• Norsk Ornitologisk Forening -Oppland 

• Norsk Ornitologisk Forening -Hedmark 

• Norges Turmarsjforbund 

• Syklistenes Landsforening avd. Hamar 

• Gudbrandsdal sportsfiskeforening (GSFF) 

3.2 Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt 29. april 2020 digitalt på plattformen Microsoft teams. Det ble først avholdt 

separate årsmøter i henholdsvis FNF Hedmark og FNF Oppland (del 1) med et siste vedtakspunkt om 

sammenslåing til FNF Innlandet. Det ble så avholdt årsmøte i FNF Innlandet (del 2) med følgende 

saker til behandling:  

Sak 1:  Åpning 

- Valg av ordstyrer/dirigent.  

- Godkjenne innkalling og dagsorden.  

- Valg av referent.  

- Valg av protokollunderskrivere.  

 

Sak 2:  Vedtekter FNF Innlandet  

Sak 3:  Strategisk plan 2020-2024 og Årsplan 2020 

Sak 4:  Budsjett 2020  

Sak 5:  Valg av styre  

Sak 6:  Tilslutning nye organisasjoner  

Følgende organisasjoner var representert på årsmøtet: NJFF Oppland, NJFF Hedmark, 

Naturvernforbundet i Oppland, Naturvernforbundet i Hedmark, DNT Gjøvik og Omegn, Hamar og 

Hedemarken Turistforening (HHT), DNT Valdres, DNT Odal, Innlandet Orienteringskrets, 

Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund, Hedmark Krets - Norges Speiderforbund og NOF 

Hedmark. I tillegg deltok Ole Lilleås - daglig leder FNF nasjonalt, og Morten Aas og Ole Morten Fossli 

– koordinatorer i FNF Innlandet. 

3.3 Styret  

FNF Innlandet har i 2020 hatt følgende styre, valgt av årsmøte:  
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Valgt for 1 år:  

- Styreleder:  DNT medlemsorganisasjoner i Oppland – Trond Vatn  

Varamedlem: DNT medlemsorganisasjoner i Hedmark - Gunn Marit Lindmoen  

 

- Nestleder:  Kjetil Hagen - NJFF Hedmark  

Varamedlem: Tormod Pedersen - NJFF Oppland  

 

- Styremedlem: Bjørn Frøsaker - Naturvernforbundet Oppland  

Varamedlem: Jan-Rune Samuelsen - Naturvernforbundet Hedmark  

 

Valgt for 2 år:  

- Styremedlem: Speiderkretser i Hedmark - Ingvild Skirbekk Sagmoen  

Varamedlem: Speiderkretser i Oppland – Eli-Brit Ytterstad Holen  

 

- Styremedlem: NOF Oppland – Bjørn Roar Løkken  

Varamedlem: NOF Hedmark – Per Nøkleby 

 

Kjønnsbalanse i styret tilstrebes, og er ønsket. Det ble i 2020 avholdt tre styremøter i FNF Innlandet 

hvorav et fysisk møte og to digitale møter.  

3.4 Administrasjon 

Ole Morten Fossli og Morten Aas er ansatt som koordinatorer i 100 % stillinger. Arbeidsgiveransvaret 

ligger til FNF nasjonalt. Grunnet langtids sykefravær er det dialog med FNF nasjonalt om vikarløsing 

fra 2021.  

Aas har i 2020 vært varatillitsvalgt for FNF Naturviterne.  

4. Økonomi 
Lønn til koordinatorene dekkes av FNF nasjonalt. Innlandet fylkeskommune sin driftstøtte har bidratt 

til å dekke vår andel av dette. Innlandet fylkeskommune bidro med kr 222 000,- i tilskudd i henhold 

til inngått partnerskapsavtale for 2020-2021. Norsk friluftsliv bidro med tilskudd på kr 29 593,- til 

gjennomføring av Friluftslivets uke.  

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr 12 874,- mot budsjettert et underskudd på kr 86 000,-

. Det noe lavere underskuddet skyldes først og fremst endrede arbeidsformer (digitale 

møter/kommunikasjon) som følge av koronapandemien.   

FNF Innlandet har fortsatt en egenkapital som med den gjeldende finansiering sikrer forsvarlig drift 

på flere års sikt. Ifølge retningslinjer fra FNF nasjonalt burde imidlertid egenkapitalen vært ca kr 

50 000,- høyere.  Styret anser det ikke ønskelig å redusere aktivitet eller tilgjengelighet, men det bør 

undersøkes nærmere om hvordan man kan styrke egenkapitalen opp mot det nivået som er 

foreskrevet.  
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5. 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. 

 


