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1. Innledning 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland er et samarbeidsforum mellom 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles 

interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving og et talerør i 

konkrete saker som er av felles interesse i organisasjonene. 

FNF Nordland skal jobbe for å sikre arealer til natur og friluftsliv i et stort og langstrakt fylke. Dette 

arbeidet foretas av den ansatte koordinatoren og arealsaksnettverket som består av frivillige 

ressurspersoner fra organisasjonene. Dette samspillet er helt avgjørende for å lykkes i 

arealsaksarbeidet og for å komme med høringsinnspill og delta i planprosesser. Dette var også en av 

begrunnelsene for opprettelsen av FNF i fylkene. For Nordland fylke med store geografiske avstander 

og få personalressurser i organisasjonene, har dette arbeidet og samarbeidet vært svært viktig. 

Covid-19 og smittevernhensyn har hatt en stor innvirkning på møteaktiviteten og gjennomføring av 

planlagte tiltak i arbeidsplanen. Men plansaker ute i kommunene og konsesjonsbehandlinger 

fortsetter i samme tempo som før. I den forbindelse har digitale løsninger og møter vært viktig for å 

tilpasse seg situasjonen og følge opp sakene. 

 

2. Aktiviteten gjennom året 

Det vises til aktivitetskalenderen for 2020 (vedlagt) som viser hvilke arrangementer vi har deltatt på, 

samt oversikten over høringsuttalelser (kap. 2.3) som viser saker og arrangementer vi har vært 

involvert i. 

 

2.1 Saker og temaer 

I 2020 har mye av arbeidet vært rettet mot kystsoneplanlegging og akvakultur, vindkraft og plansaker 

i kommunene. 

Det at FNF Nordland støttet organisasjonenes arbeid og oppfølging av vindkraftsaken på Andmyran 

var ett av flere bidrag til at prosjektet ble skrinlagt.  

Tidlig involvering i plansaker er viktig for å lykkes, noe vi fikk erfare da planen om et deponi på 

Fauske ble lagt bort.  

Oppfølging av tillatelse til oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde, gjennom klager og kontakt med 

myndighetene, har bidratt til at saken har fått ekstra oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier. 

FNF Nordlands arbeid er lagt merke til og har vært det fremste beviset på at verdensarven betyr noe 

for sivilsamfunnet. 

Elkem AS Salten Verk har søkt om å få drive gruvedrift med dagbrudd på Nasafjellet, og med 

myndighetenes tvang, frata reindriftsutøverne de rettigheter og tradisjoner som har eksistert i 

området gjennom generasjoner. Her var det viktig med et godt nettverk og mobilisering da verken 

FNF Nordland eller tilsluttede organisasjoner ble tilsendt høringen av departementet. Dette til tross 

for at vi har uttalt oss til planene siden oppstarten og deltatt på befaring med departementet i 2018.  
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Planene om en anleggsvei opp til dagbruddet berører viktige regionale og nasjonale naturverdier. 

Området er dessuten et viktig friluftslivsområde med store jaktinteresser. I de nye 

konsekvensanalysene på reindrift konkluderes det med at inngrepet vil føre til forstyrrelser og 

barrierer for reinen, samt økte sammenblandinger av reinflokker. 

Arbeidet med oppfølging av kystsoneplanen for Vesterålen har fungert godt og har vist betydningen 

av å ha et nettverk av engasjerte frivillige og en FNF-koordinator. Det har blant annet blitt lagt til 

rette for at lag og foreninger lokalt ble involvert i ressursgruppa Natur og friluftsliv, i tett samarbeid 

med prosjektledelsen. 

 

2.2 Arrangementer  

FNF Nordland skal legge til rette for at tilsluttede organisasjoner skal få delta på seminarer og 

konferanser mv. for økt kompetanse og engasjement. FNF Nordland arrangerer i liten grad 

arrangementer selv og prioriterer i hovedsak nettverksbygging og møteaktivitet. 

På grunn av Covid-19 ble det langt færre arrangementer enn hva tilfellet har vært foregående år. I 

stedet har det blitt arrangert en rekke webinarer på ulike fagtema. Disse har vært åpen for alle og det 

legges ofte ut opptak fra disse i etterkant. En oversikt over fremtidige kompetansehevende kurs og 

webinarer o.l. er lagt ut på nettsiden for å gjøre organisasjonene kjent med disse. 

Plankonferansen, folkemøte om deponi på Fauske, FNF-samlingene (fagtema), regional plan for 

klima, regional plan for vannkraft og «stormøte» om kystsoneplanlegging i Vesterålen er eksempler 

på møter og arrangementer som FNF Nordland og tilsluttede organisasjoner har deltatt på.  

 

2.3 Uttalelser 

Alle høringsuttalelser legges fortløpende ut på nettsiden og FNF Nordland har i 2020 skrevet 

følgende høringsuttalelser: 

 Uttalelse til andre gangs høring for regional for plan vannkraft i Nordland (lenke) 
 Innspill til Kystsoneplan for Vesterålen* 
 Uttalelse til søknad om utsatt frist for idriftsettelse - Øyfjellet vindkraftverk, Vefsn kommune 
 Klage på vedtak - dispensasjon til oppdrett i Herøy kommune 
 Uttalelse til lovendringsforslag i Plan- og bygningsloven 
 Uttalelse Kommunedelplan for naturmangfold i Rana kommune 
 Uttalelse til søknad om dispensasjon – akvakulturanlegg og forankringsområder i 

Daumannvika, Saltdal kommune 
 Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for vannforsyning på Seines og Gillesvåg – 

Koddvåg, Bodø kommune 
 Innspill til oppstart av planarbeid for deponi på Øyneshøgda i Fauske kommune 
 Innspill til konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land 
 Uttalelse til søknad om ekspropriasjon Nasafjellet, Rana kommune 

 

*For kystsoneplanen for Vesterålen har FNF koordinert de frivillige organisasjonenes innspill og skrevet en fellesuttalelse på 

vegne av disse. I ressursgruppa deltar lag og foreninger fra andre organisasjoner som ikke er tilslutta FNF Nordland. 

https://fnf-nett.no/nordland/download/814/
https://fnf-nett.no/nordland/download/814/
https://fnf-nett.no/nordland/download/809/
https://fnf-nett.no/nordland/download/709/
https://fnf-nett.no/nordland/download/700/
https://fnf-nett.no/nordland/download/697/
https://fnf-nett.no/nordland/download/691/
https://fnf-nett.no/nordland/download/682/
https://fnf-nett.no/nordland/download/682/
https://fnf-nett.no/nordland/download/679/
https://fnf-nett.no/nordland/download/679/
https://fnf-nett.no/nordland/download/694/
https://fnf-nett.no/nordland/download/685/
https://fnf-nett.no/nordland/download/675/
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2.4 Møter, befaringer, arbeidsgrupper 

FNF Nordland skal ha god kontakt med myndighetene og være representert i ulike råd og utvalg. På 

grunn av covid-19 ble flere møter avlyst eller måtte gjennomføres digitalt. Vi har ikke fått 

gjennomført drøftingsmøter med Nordland fylkeskommunen eller Statsforvalter (tidligere 

Fylkesmann). Det har ikke kommet invitasjoner fra myndighetene om befaringer på grunn av 

smittevernhensyn. 

På nyåret deltok FNF Nordland på et innspillsmøte til fylkeskommunens frivillighetsstrategi og spilte 

inn viktige utfordringer og behov for frivillige organisasjoner i fylket.  

6. mars reise koordinator til Oslo for å møte Olje- og energidepartementet (OED) sammen med 

representanter fra Naturvernforbundet sentralt og i Nordland, Sabima og Norsk Ornitologisk 

Forening sentralt. Møtet ble arrangert for å følge opp vedtaket om forlenget konsesjon og utsatt frist 

for idriftsettelse for vindkraftverk på Andmyran. Like etter dette møtet ble Norge stengt ned og flere 

planlagte møter ble avlyst eller utsatt i påvente av at situasjonen, blant annet FNF-samlinga som 

skulle være i Bergen. Fysiske møter ble gjennomført når smittevernregler kunne følges og situasjonen 

tilsa at det var forsvarlig. 

Det er ikke gitt at saker og tiltak som berører naturverdier og friluftslivet følger de grunnleggende 

demokratiske prinsipper om medvirkning og åpenhet. Det fikk koordinator og nettverkspersoner 

erfare på et varslet informasjonsmøte om et omstridt planlagt deponi på Fauske. Der ble vi først 

nektet inngang, til tross for at FNF Nordland hadde sendt en uttalelse med tilslutning fra Salten 

Naturlag, NOF Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten. Saken fikk mye 

oppmerksomhet i media og ble møtt med store protester lokalt. Dette resulterte i at planene ble 

skrinlagt. 

Gjennom høsten koordinerte FNF Nordland ressursgruppa natur og friluftsliv for kystsoneplanen i 

Vesterålen. FNF Nordland tok selv initiativ til dette i samarbeid med prosjektledelsen. I tillegg til 

lokallag av NJFF, Vesterålen Turlag, NOF og Naturvernforbundet bestod ressursgruppa andre 

organisasjoner med sammenfallende interesser. Ressursgruppa har hatt fire møter. 30. september 

reiste koordinator, sammen med frivillige fra Vesterålen turlag, NOF og Naturvernforbundet til 

Sortland for å delta på et «stormøte» med alle deltakere fra de øvrige ressursgruppene og 

prosjektledelsen. Oppfølging av kystsoneplanarbeidet er et godt eksempel på hvordan vi jobber med 

arealsaker i Nordland. 

«Smia» 2020 er en årlig møteplass mellom Nordland fylkeskommune, friluftsrådene, Statskog og FNF 

Nordland. Dette er enn viktig møteplass for å diskutere friluftsliv og folkehelse i Nordland. Møtet ble 

for første gang avholdt digitalt (den 13.11.20). 

I forbindelse med en andre gangs høring av den regionale vannkraftplanen ble det holdt et digitalt 

møte i desember hvor blant annet Nordland fylkeskommune ved fylkesråden, NVE og 

Statsforvalteren i Nordland var til stede. 

 

2.4.1 Folkehelsealliansen i Nordland 

FNF Nordland deltar i Folkehelsealliansen i Nordland som er et forum for regionale aktører som 

ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i fylket. Koordinator er valgt som medlem av 
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arbeidsutvalget og som leder av arbeidsgruppa bo- og nærmiljø. Det har vært avholdt ett 

alliansemøte og fire møter i arbeidsutvalget. 

2.4.2 Friluftsrådene i Nordland 

FNF Nordland har to konsultative medlemmer i styret til Salten Friluftsråd og har deltatt på to 

styremøter. Det ene var et todagers fysisk møte i Saltdal.  

I Polarsirkelen friluftsråd er Polarsirkelen turlag representert ved Polarsirkelen Turlag og i Vesterålen 

friluftsråd er Vesterålen Turlag representert. FNF Nordland skal jobbe med å få flere av de tilsluttede 

organisasjoner inn i de andre friluftsrådene. 

2.4.3 Nordland Nasjonalparksenter  

Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og 

formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt norsk og samisk kultur i 

Nordland. Den samlede virksomheten skal fremstå som et utstillingsvindu for Nordlands naturverdier 

og stimulere til aktivt friluftsliv. Nordland nasjonalparksenter er en stiftelse med rådsmedlemmer fra 

blant annet Norges Naturvernforbund Nordland, Den Norske Turistforening, Forum for natur og 

friluftsliv. Rådsmøte ble avholdt 25. september. 

 

2.4.4 Verneområder i Nordland 

FNF Nordland jobber for at tilsluttede organisasjoner er representert i verneplanprosesser og i 
forvaltningen: 
 

Rådgivende utvalg, Midtre Nordland nasjonalparkstyre:  
Erling Solvang (FNF Nordland) og Gisle Sæterhaug (FNF Nordland). 
 
Rådgivende utvalg, Møysalen nasjonalparkstyre:  
Arne Reidar Johansen (Naturvernforbundet) og Trond Løkke (Vesterålen Turlag). 
 
Rådgivende utvalg, Lomsdal-Visten Nasjonalparkstyre:  
Kjell Iver Johansen (Naturvernforbundet i Nordland), Kjell Nicolaisen (Naturvernforbundet i 
Nordland), Anne Krutnes (Brurskanken Turlag), Solveig Lomsdal (DNT Sør-Helgeland), Glenn-
Robert Johnsen (Brønnøy jeger- og fiskeforening), Lars Lorentzen (Vefsn jeger- og 
fiskeforening). 

 
Rådgivende utvalg, Lofotodden nasjonalpark: 
Michael Rørvik (NJFF) og Jim Wilson (NOF) 
 
Láhko nasjonalpark, referansegruppe for forvaltningsplanen:  
Lasse Willumsen (Gildeskål Jeger og Fiskerforening) og Heidi Meland (Gildeskål Turlag). 
 
Junkerdal nasjonalpark, Arbeidsgruppe for revidering av forvaltningsplanen: 
Magnhild Johansen (NOF Nordland) og Zdenek Dvorak (Naturvernforbundet i Salten). 

 
Samarbeidsrådet for Vegaøyan verdensarv: 
Erling Solvang (Naturvernforbundet i Nordland) 
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2.5 Annen deltakelse 

Det vises til vedlagte aktivitetskalender for 2020. 

 

2.6 Informasjon 

FNF i media  
FNF Nordland skal bruke media i saker vi jobber med, både gjennom direkte kontakt og ved at media 
blir tilsendt våre høringsuttalelser. FNF Nordland har blant annet fått god medieomtale i forbindelse 
med den midlertidige tillatelsen til oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde, vindkraftverk på 
Andmyran og deponisaken på Øyneshøgda på Fauske. 
 
Nettsiden  
Nettsiden (www.fnf-nett.no/nordland) er oppdatert med kontaktinformasjon, planer og strategier. 
Det er lagt ut informasjon om tilskuddsordninger og aktuelle kompetansehevende arrangementer for 
frivillige organisasjoner. Nettsiden har også en viktig funksjon med å vise frem eksempler på hvordan 
vi jobber med arealsaker og resultater av dette arbeidet. 
 
Nyhetsbrev 
FNF Nordland har sendt ut ett nyhetsbrev med informasjon om aktuelle saker fra nettsiden. 
 
Sosiale medier 
FNF Nordland har en facebook-side hvor aktuelle saker blir publisert. Det er også opprettet en 

arealsaksgruppe tilknyttet denne siden hvor det legges ut arealsaker som er på høring. 

3. Organisatorisk 

Kontoret har blitt driftet på Fauske av koordinator i 100 % stilling.  

3.1 Tilsluttede organisasjoner 

Det er 14 organisasjoner som er tilsluttet FNF Nordland med til sammen over 22 000 medlemskap 

(sist oppdatert i 2019). 

4H Nordland 
KFUM / KFUK speidere på Helgeland 
Leknes padleklubb 
Midtre Hålogaland friluftsråd 
Naturvernforbundet i Nordland 
Nordland Orienteringskrets 
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland 
Norsk Ornitologisk forening avd. Nordland 
Polarsirkelen friluftsråd 
Salten og Helgeland krets av Norges speiderforbund 
Salten Naturlag 
Turistforeningene i Nordland 
Vesterålen friluftsråd 
Syklistenes landsforening i Bodø 
 

http://www.fnf-nett.no/nordland
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3.2 Årsmøtet 

Årsmøtet ble avhold 29.februar 2020 i Bodø. Til sammen var det 11 deltakere på årsmøtet og 7 av 

dem hadde stemmerett fra følgende organisasjoner: 

▪ Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland 

▪ Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland 

▪ Naturvernforbundet i Nordland 

▪ Salten Naturlag 

▪ 4H Nordland 

▪ Nordland Orienteringskrets 

▪ Turistforeningene i Nordland 

I årsmøteprotokollen står det hvilke saker som ble behandlet og vedtak som ble fattet. 

 

3.3 Styret 

Styret har bestått av følgende: 

Leder Ylva Edvardsen NJFF Nordland 
Medlem Willy Vestå Vesterålen Turlag 
Medlem Erling Solvang Naturvernforbundet i Nordland 
Medlem Jan Erling Wasmuth NOF Nordland 
Medlem Åge Mohus Nordland Orienteringskrets 
Vara Ann Elisabeth Szell Bodø og Omegns Turistforening 
Vara Berit Irgens Bodø og Omegns Turistforening 
Vara Arne-Reidar Johansen Naturvernforbundet i Nordland 
 

Styret har avholdt 6 styremøter (3 fysiske og 3 digitale) og behandlet 49 saker. Styremøtet i august 

ble gjennomført over to dager i Bodø. Digitale møter har vist seg å fungere som et greit alternativ i 

perioden med covid-19. Møtedeltakelsen fra styrets medlemmer har vært meget god. 

 

3.4 Administrasjon 

Koordinator for FNF Nordland er Gisle Sæterhaug som er ansatt i hundre prosent stilling. Koordinator 

har i tillegg til forefallende kontorarbeid ivaretatt oppgaven som sekretær i styremøter, skrevet 

høringsuttalelser i arealsaker, oppdatert nettsiden og sendt ut nyhetsbrev. 

Regnskapsføringen gjøres i regnskapsprogrammet 24SevenOffice av koordinator med bistand fra FNF 

nasjonalt. 

Deler av stillingsressursen til koordinatoren er brukt til å delta i IT-gruppa til FNF nasjonalt, i alt seks 

møter i 2020. Dette var arbeid knyttet til å ferdigstille nye nettsider og opplæring av andre 

koordinatorer og bruk av IT-systemer i FNF for bedre samhandling blant de ansatte koordinatorene, 

fylkesstyrene og andre ressurspersoner i fylket. Koordinatoren har også fått opplæring i bruk av flere 

IT-løsninger som Microsoft Teams, OneNote, Outlook mm. 

https://fnf-nett.no/nordland/wp-content/uploads/sites/16/dlm_uploads/2020/05/Protokoll-årsmøte-FNF-Nordland.pdf
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Det er avholdt 31 digitale fellesmøter og allmøter der daglig leder nasjonalt og alle koordinatorene 

deltar. 

3.5 Samarbeid i FNF 

4. Økonomi  
I 2020 hadde FNF Nordland følgende økonomisk resultat:  

• Driftsresultatet viser et overskudd på kr 149 644 

• Samlede inntekter var kr 422 851 

• Personal- og driftsutgifter var kr 273 241 

• Den positive egenkapitalen er på kr 313 520 

 

FNF Nordland mottok et driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune på kroner 200 000 og fra FNF 

nasjonalt på kroner 165 000. Momskompensasjonen var på kr 40 388 og ble utbetalt av FNF nasjonalt 

ved slutten av året. FNF Nordland har betalt inn kr 100 000 til FNF nasjonalt som pliktig egenandel for 

koordinatoren. Som følge av en utregningsfeil fra NAV for 2019-regnskapet fikk FNF Nordland 

refundert kr 68 678. Beløpet er ført som en reduksjon av personalkostnadene og beskrevet i note til 

årsregnskapet. 

 


