
Agenda for styremøte i FNF Østfold 24. oktober 2022 
 
Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg, møterom Akerø 
Tid: 18-20.30 
Til stede: Nicolai Midthun- styreleder, Ole Petter Skallebakke- styremedlem, Ragnar Johnsen- 
styremedlem, Ronald Fredlund- styremedlem, Øystein Mangrud- styremedlem, Espen Søilen- 
styremedlem deltok digitalt og Nina Frydenlund- koordinator.  
 
 
1. Nytt styremedlem NJFF Østfold 
NJFF Østfold har valgt Øystein Mangrud som nytt styremedlem i FNF Østfold, etter Vidar Holthe. Vara 
er Cathrine Myhre, fra 29/9-2022. 
Til informasjon. 
 
2. Justering av budsjett 
Det er satt av 20 000 kroner i vårt budsjett til posten Friluftslivets Uke. Utgiftene til vårt felles 
arrangement på Breivoll ble noe høyere, og jeg ber derfor om å få flytte 8500 kroner fra posten 
Arrangementsutgifter til Friluftslivets uke.  
 
Justering av budsjett ok, styret orienteres om status for økonomi i kommende styremøter. 
 
3. Regional samling i Holmestrand 28-29. oktober 
Styret blir bedt om å gi tilbakemelding på hvordan FNF-arbeidet går i fylket. Fint hvis alle bidrar med 
en setning eller to med tanker om dette. Dette kan også sendes direkte til styreleder Nicolai Midthun 
som tar det med seg videre og orienterer på samlingen i Holmestrand.  
 
-Faglig arbeid og utfordringer 
-Organisatorisk og administrativ status og utfordringer 
-Samarbeid med og støtte fra FNF nasjonalt. 
-Tanker om FNFs utvikling 2024-28 
 
Regional samling Oslofjorden og Innlandet 28-29.10.22 - Nasjonalt (fnf-nett.no) 
 
Dette ble diskutert i møtet: 
Nina lager en presentasjon med de viktigste sakene vi har jobbet med, og Nicolai bistår med 
eventuelt andre innspill. Vi ønsker å si noe om Borg Havn, samarbeidet mellom koordinatorene i 
Viken, samarbeid med interesser i Sverige, bidrag til medlemsbladene til DNT Nedre Glomma og 
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og Høringsradaren (kort om hvordan den brukes i fylket) 
 
 
4. Strategi framover- ny fylkeskommune 
Viken fylkeskommune har invitert til Strategisk forum for regionale planer 31. oktober-1. november, i 
Fredrikstad. Nina deltar.  
 
Formålet med samlingen:  
«Programstyret ønsker dialog med politiske og strategiske ledere i sentrale organisasjoner i og rundt 
Viken om retningsvalg og strategier for en bærekraftig regional utvikling» 
 
Er det et ønske fra organisasjonene om å få komme med innspill til hva som er viktig for oss når de 
«ny-gamle» fylkeskommunene etableres?  
 

https://fnf-nett.no/regional-samling-oslofjorden-og-innlandet-28-29-10-22/


Dette ble diskutert i møtet: 
Nina deltar og informerer om samlingen ved senere anledning. Utgangspunktet for planprosessene i 
de nye fylkene er det samme, og bør følges parallelt i samarbeid med FNF Buskerud og FNF Akershus. 
Regionale utfordringer må bringes fram sett fra Østfold sitt ståsted. Vi må også sørge for at 
samarbeidsavtalen vår blir videreført når Viken fylkeskommune oppløses.  
 
Strategisk forum for regionale planer - Viken fylkeskommune 
 
5. Fagsamling 
Hvordan forholder man seg til saker hvor klimahensyn blir satt opp mot natur og miljø?  
Innspill fra Øystein Kjærnes, DNT Vansjø. 

Diskutert i møtet: 
Det kan være interessant å se på dette i et Østfold-perspektiv. Nina undersøker om dette kan være 
tema på allerede eksisterende Østfold-konferansen, eventuelt et samarbeid med andre relevante 
aktører i fylket.  
 
Eventuelt 
 
Nina Frydenlund orienterte: 
 
Kystverket planlegger et sjødeponi utenfor Moss, ved Revlingen, som er et naturreservat. Omfanget 
av prosjektet medfører at ca. 25.000 m3 løsmasse må fjernes. Sjømerket på Espenesgrunnen vil da bli 
fjernet. I tillegg vil det settes opp nye sjømerker både som tillegg og erstatning for de flytende 
merkene som er der i dag. Dette vil bedre sjøsikkerheten og redusere faren for grunnstøting og 
kollisjoner mellom skip i hele Verlebukta. Sjødeponiet er planlagt i en fordypning på rundt 40 meter 
midt mellom Store Revlingen og Espenesgrunnen. (Mail fra Kystverket) 

Nina undersøker videre om dette prosjektet og gir en tilbakemelding. 

 
Ragnar Johnsen orienterte: 
 
-Ring 4 Gardermoen - Indre Østfold.  
Konseptvalgutredning (KVU) samt Kvalitetssikring (KS1) for veiforbindelse øst for Oslo ble 
gjennomført med høring i 2020. Formålet med utredningen var å finne beste traseer og valg av 
modell for en avlastnings- og beredskapsvei øst for Oslo. FNF Østfold og FNF Akershus deltok, 
representert med koordinator Maria Tesaker og styremedlem Ragnar Johnsen. 
Kvalitetssikringsrapporten viste at prosjektet ville bli altfor dyrt, samt at for mye arealer ville 
forsvinne. Avlastningseffekten ville heller ikke bli stor nok til å forsvare denne typen kostnader og tap 
av arealer. Alternativet med utbedring av allerede eksisterende vei (RV 22) ble anbefalt videre. 
Det er etablert et Ring 4-samarbeid mellom kommuner i Viken, og dette ser ut som en videreføring 
av tidligere gjennomført KVU, men med utvidelse til å være en ringvei rundt Oslo. Store arealer i 
Østfold kan altså fortsatt bli berørt.  
Ragnar ber om et møte med Indre Østfold regionråd som er del i samarbeidet, for å få en 
orientering om hva dette prosjektet er tenkt å innebære, og vi jobber videre med dette. Viken 
fylkeskommune bør også kontaktes.  
 
Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo | Statens vegvesen 
 

https://viken.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=3887&MId1=7
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/rv22fv120ostforoslo/


-Skagerrakbanen: 
Et samarbeid mellom kommuner i Sverige og Norge, for å få et høyhastighetstog mellom Gøteborg og 
Oslo. Prosjektet involverer Halden, Sarpsborg, Indre Østfold og Nordre Follo.  
Ragnar er i kontakt med både Uddevalla og Sarpsborg kommuner og vi følger prosjektet videre.   

Nu tar vi resandet till en helt ny nivå - Skagerrakbanan 

 

 

Møtet ble avsluttet ca. kl 20.  

https://www.skagerrakbanan.com/sv/

