Årsberetning for 2018 - Forum for Natur og Friluftsliv Østfold
1. Innledning
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes
arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.
FNF Østfold har siden 10. september 2015 hatt en ansatt koordinator (Nina Frydenlund) som
har kontor i Skjærgårdens Hus i Skjærhalden. Kontoret er samlokalisert med forvalteren for
Ytre Hvaler Nasjonalpark, Statens Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten og er i så måte en del
av et godt faglig miljø. Stillingsprosenten er 100%.

2. Saker (eksternt)
Østfold er et av landets tettest befolkede fylker, og presset på viktige arealer med
naturmangfold, og for utøvelse av friluftsliv, er stort. FNF Østfold har gjennom 2018 fulgt
opp små og store arealsaker med betydning for natur- og friluftsinteressene.

Viktigste saker:
Årsmøtet vedtar Årsplanen, som gir retningslinjer for hva FNF Østfold skal jobbe med. Denne
er både spesifikk og generell. Gjennom året dukker det opp saker som er viktig for noen
organisasjoner, og koordinator får også hjelp til å prioritere bort saker som ikke er aktuelle å
engasjere seg i.
Vansjø
Fire kommuner grenser til Vansjø, som er et vernet vassdrag. Vansjø er et viktig regionalt
friluftsområde med aktivitet rundt og på vannet, sommer som vinter. Flere av foreningene
tilslutta FNF i Østfold har aktivitet her. Vansjø er regulert, og det er også drikkevannskilde.
Det er flere tiltak i de fire kommunene, som vi ser kan forringe opplevelsen av naturen. Det
er spesielt næringsområder som fører med seg forurensning som støy, støv og lukt, men
også høye bygg som virker skjemmende på lenger avstand. FNF Østfold har skrevet
høringsuttalelser til planer som vi mener kan påvirke kvaliteten på Vansjø som natur- og
friluftslivsområde. Kommuner som Moss og Rygge bestemte seg til slutt for å gjennomføre
prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, og vi håper dette kan gjøre det
enklere for kommunene å ta hensyn til Vansjøs store verdier.
Borg Havn
Kystverket har lenge jobbet med utbedring av farleden inn til Borg Havn. Prosjektet er delt i
to, og har vært omstridt blant annet på grunn av inngrep i sjøbunnen som ligger nær
verneområder. Masser som skal sprenges og mudres er forurenset. Etter høring ba
Miljødirektoratet Kystverket gjøre en grundigere forundersøkelse, særlig med tanke på
forurenset sjøbunn.
Da saken var på høring igjen høsten 2018, gikk et samlet FNF Østfold sammen om å be
Miljødirektoratet om å ikke innvilge søknaden til Kystverket. Tiltakene kan få store
miljøkonsekvenser lokalt, med potensiale til å spre seg over grensa til Sverige. Andre
høringsuttalelser fra norske og svenske myndigheter har også vært kritiske til de skisserte
tiltakene.
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Jernbane
Utbygging av InterCiry på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad går sin gang. Valgt trasé går
gjennom blant annet Mosseskogen og Verne Kloster. BaneNOR har i 2018 søkt om tillatelse
til forurensning fra blant annet utslipp av anleggsvann til Gunnarsbybekken, Sandbukta og
Verlebukta. FNF Østfold har uttalt seg, med bakgrunn i bekymringsmelding fra lokal Moss og
omegn jeger- og fiskerforening.
Vindkraft
NVE har hatt på høring et kart over mulige egnede områder for vindkraft. Meningen med
høringen i denne omgang var å få inn viktige regionale interesser. I Østfold har de ett
analyseområde, og det ble levert innspill fra FNF Østfold, samt DNT Vansjø og
Naturvernforbundet i Østfold. Konklusjonen i uttalelsen til FNF var at ingen flere områder i
fylket egner seg for vindkraft på grunn av store konflikter med friluftsliv og naturverdier.
Dette var en uttalelse som alle organisasjoner stilte seg bak. Vi sendte også brev til alle
kommuner og fylkeskommunen med anmodning om at de uttalte seg til analyseområdene.
Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Sarpsborg kommune, Marker kommune og
Spydeberg kommune ga også innspill.
Uttalelser i 2018
Det er registrert rundt seksti planer, som koordinator har gått gjennom og vurdert. Det er
levert høringsuttalelser/innspill til planarbeid på omtrent halvparten av disse i løpet av året.
Noen få er fra et samlet FNF Østfold, som blant annet uttalelse til nasjonal ramme for
vindkraft på land og Kystverkets søknad om utbedring av farleden til Borg Havn.
Andre uttalelser er levert på vegne av noen foreninger og i noen få tilfeller har
fylkeskoordinator hjulpet enkelte foreninger å skrive uttalelse.
- Moss og Rygge-planprogram felles kommuneplan
- Østfold Fylkeskommune-Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
- Moss kommune-Rosnes detaljregulering, levert fra DNT Vansjø
- Spydeberg kommune-Skjærsaker massedeponi-detaljregulering
- Sarpsborg kommune-kommuneplanens samfunnsdel og arealplan + kystsone-planprogram
- Fredrikstad kommune-kommuneplanens samfunnsdel
- Våler kommune-kommuneplanens samfunnsdel-planprogram
- Fredrikstad kommune-innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og
marka-før politisk behandling
- Østfold fylkeskommune-fylkesplanen
- Østfold fylkeskommune-regional transportplan
- Sarpsborg kommune-forskrift om regulering av motorisert ferdsel i farvann
- Fylkesmannen i Østfold-forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat
- Fredrikstad og Hvaler kommune- forskrift om regulering av motorisert ferdsel i farvann
- Moss kommune-Nore og Vanem industriområde-varsel om oppstart
- Fredrikstad kommune-kommunedelplan for naturmangfold
- Hvaler kommune-kommuneplanens arealdel
- Fredrikstad kommune-ny bro over Glomma
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- Våler kommune-planprogram områderegulering Gylderåsen-stort datasenter
- Fredrikstad kommune-Mørkedalen-oppstart detaljregulering
- Fylkesmannen i Østfold-forslag til nytt marint verneområde Rauer
- Fylkesmannen i Østfold- 9 verneforslag for skog
- Moss kommune-Nore og Vanem industriområde-detaljregulering
- Halden kommune-midlertidig forskrift om regulering av motorisert ferdsel i farvann
- NVE-nasjonal ramme for vindkraft på land-tilbakemelding på regionalt analyseområde
- Miljødirektoratet-Kystverkets søknad om utbedring av farleden til Borg Havn
- Fylkesmannen i Østfold-søknad om utslippstillatelse fra baneNOR
- Våler kommune-kommuneplanens samfunnsdel
- Fredrikstad kommune-Aktive liv-kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og
marka
Møter, seminarer og representasjon
14. februar Strandryddeworkshop i Horten
13-15 mars nasjonal FNF-samling i Drammen
4. april møte med Gunnar Bjar hos Fylkesmannen i Østfold
8. mai jubileumsseminar PURA vannområde
23. mai friluftslivssamling hos Østfold Fylkeskommune
12-15 juni Årskonferanse for friluftsliv Alta-Friluftsrådenes Landsforbund
8-9 august regionsamling for FNF region Oslofjord-Hvaler
15. oktober møte med fylkeskommunen
16. oktober møte i vannområde Glomma Sør-gruppe vannkvalitet og vassdragsbruk
17-19 oktober nasjonal FNF-samling Oslo
30. oktober Miljødirektoratet Oslo-friluftslivssamling
4. desember vannområde Haldenvassdraget-Ørje
Arrangementer:
FNF Østfold var medarrangør av Brobyggerdag i Fredrikstad-marka, i samarbeid med
Naturvernforbundet i Østfold, Østfold Fylkeskommune og Viken skog. Fokuset for dagen var
bynært skogbruk. Det var omtrent 30 deltakere fra foreninger, kommune, fylkeskommune,
fylkesmannen, skogeierforeninger og grunneiere. Arrangementet fikk god dekning i
Fredriksstad Blad, og alle utgifter ble dekket av Østfold Fylkeskommune.
Informasjon/media
-FNF Østfold oppfordret alle kommuner og fylkeskommunen, via brev, til å uttale seg til NVE
angående nasjonal ramme for vindkraft på land.
-På regionsamlingen på Hvaler jobbet vi fram et politisk dokument med innspill til
partipolitiske program. Etter at dette ble godkjent av styret i Østfold ble de politiske
innspillene sendt til alle lokale og regionale partier i fylket. Vi fikk noen tilbakemeldinger om
at dette ble satt pris på hos lokalpolitikerne.
FNF Østfold har hatt leserinnlegg/debattinnlegg om følgende temaer:
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- Leserinnlegg om Mørkedalen i Fredrikstad kommune (nærturområde som ble
bevart/utbygging avslått)
- Leserinnlegg om sporløs ferdsel
- Leserinnlegg om aktivitetsråd og budsjett i Fredrikstad kommune
Vi er aktive på en egen Facebook-side for FNF Østfold, og nettsiden oppdateres noe
sporadisk: http://www.fnf-nett.no/2100.2098.Ostfold.html

3. Organisatorisk (internt)
Tilsluttede organisasjoner:
Det er ingen forandring på antallet tilslutta organisasjoner i forumet. I 2018 har forumet
bestått av Naturvernforbundet i Østfold (NiØ), Den Norske Turistforening (DNT) (som består
av 4 foreninger; DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, Tistedalens Friluftslag),
Oslofjorden Friluftsråd (OF), 4H Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold (NJFF),
Norsk Ornitologisk Forening Østfold (NOF) og Østfold Botaniske Forening (ØBF)
Interne møter i FNF:
Fylkeskoordinator har regelmessige telefonmøter med alle koordinatorer og daglig leder.
Det har også vært avholdt to nasjonale FNF-samlinger. Samlingene er en blanding av faglig
påfyll og organisatoriske temaer. Region Oslofjord består av fylkeskoordinatorene i fylkene
rundt fjorden, og vi møtes minst en gang i halvåret, samt at vi har månedlige telefonmøter.
Det er arrangørfylket for regionsamlingen som står for utgiftene, derfor hadde Østfold noe
større utgifter på interne møter i 2018 enn planlagt.
Styret:
Fram til Årsmøtet 2018 har representantene vært:
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold – Vidar Holthe (leder)
DNT Vansjø: Per Livar Engene
Naturvernforbundet i Østfold: Bjørn Gudevold
Oslofjordens Friluftsråd: Rune Svensson
Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening: Ole Petter Skallebakke
Fra Årsmøtet 2018 har Styret bestått av:
Naturvernforbundet i Østfold: Ragnar Johnsen 2 år (leder) vara:
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold: Vidar Holthe (styremedlem), vara: Arne Nordeng
Oslofjordens Friluftsråd: Rune Svensson (styremedlem) 2 år, vara Cathrine Restad-Hvalbye
Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening: Ole Petter Skallebakke
(styremedlem) 2 år, vara Rune Aae
DNT Vansjø: Per Livar Engene (styremedlem) 2 år, vara Jan-Erik Bjerkeli
Det har vært holdt fire styremøter i løpet av 2018.
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Administrasjon:
Den sentrale organisasjonen Forum for Natur og Friluftsliv har det tekniske
arbeidsgiveransvaret for koordinatorene i fylkene. Denne organisasjonsformen ble vedtatt i
mai 2015. Daglig leder i FNF Nasjonalt er ansatt fra 01.01.2016. (Se eget styringsdokument
for FNF Sentralt)
FNF Østfold er registrert i Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret er: 917 044 066
Koordinator i perioden 10.09.2015- til dags dato er Nina Frydenlund, i 100% stilling fra 1/112016.
Regionreform og Viken
Fra og med 2020 vil Østfold inngå i fylket Viken sammen med Akershus og Buskerud. Det er
startet et arbeid for å se på hvordan FNF skal forholde seg til denne sammenslåingen av
fylker, men det er vanskelig å si nå hvilke konsekvenser det får for FNF-arbeidet i praksis.
Dette arbeidet vil fortsette inn i 2019, og er omtalt som prioritert oppgave i Årsplanen.

4. Økonomi
FNF Østfold har i 2018 bidratt med 100 000 kroner til lønn til koordinator, samt utgifter til
drift. Dette var budsjettert. Styret i FNF Nasjonalt har vedtatt at for 2019 skal fylker med
koordinator i 100% bidra med 100 000 kroner til koordinators lønn, samt utgifter til drift.
Dette blir synliggjort i budsjett. I henhold til samarbeidsavtalen med Østfold Fylkeskommune
mottar FNF Østfold et årlig tilskudd på 150 000 kroner.

Fredrikstad, 27. februar 2019

Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator
FNF Østfold
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