
 

Innledning: 
Fra styringsdokumentet til FNF 
 
1. Formålet med FNF  

Nasjonalt skal FNF ivareta arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise Forum for 
natur og friluftsliv (FNF) og følge opp det faglige arbeidet i disse. I fylkene skal FNF være et 
forum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og 
friluftslivsfaglige saker (jfr. vedlegg 1). 

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og 
friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene og være en del av et felles 
kompetansenettverk innen natur og friluftsliv mellom organisasjonene på lokalt, regionalt 
og sentralt nivå. 
 
FNF Østfold skal ha fokus på følgende saker i 2022: 
 
Påvirke i alle typer plansaker 
FNF Østfold skal påvirke i plansaker og enkeltsaker som kan ha konsekvenser for natur og 
friluftsliv. Viktige fagområder vil være; motvirke tap av biologisk mangfold, arbeide for å 
sikre strandsonen og allemannsretten, og sikre fysisk aktivitet der folk bor.  
 
Oslofjorden  
FNF vil i samarbeid med sine tilslutta organisasjoner og andre FNF rundt Oslofjorden sette 
søkelys på forvaltning, bruk og vern av denne viktige arenaen for utøvelse av diverse typer 
friluftsliv. Prosjektet Krafttak for kysttorsken og den helhetlige planen for Oslofjorden må 
følges opp på tiltak og resultater i fylket og i kommunene. Kystverkets prosjekt for å utbedre 
farleden til Borg havn må følges opp også i 2022.  
 
Vannforvaltning 
FNF Østfold skal følge opp arbeidet i vannområdene og sørge for at kommunene tar hensyn 
til helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Dette skal skje i samarbeid med tilslutta 
organisasjoner og andre FNF i vannregion Viken og Innlandet. Vannkvaliteten og tilgangen 
på sjø/elv/bekk har stor betydning for våre organisasjoners aktiviteter. Viken 
fylkeskommune er vannregionmyndighet, og vannregionen består av Glomma og 
Drammensvassdraget. Vi har best mulighet til å påvirke i vannområdene.  
 



Ivareta friluftslivsområder 
Fortsatt søkelys på å bevare de få stille arealene som er igjen i fylket. Øke bevisstheten for 
disse områdenes eksistensverdi, en verdi som ikke kan måles i antall brukere, men som har 
fundamental betydning for friluftslivsinteressen. Jobbe for at også bynære friluftsområder 
blir ivaretatt. Prosjektet kartlegging av friluftslivets ferdselsårer må følges opp i 
kommunenes planlegging. Arealdelen av kommuneplanen er viktigst for å sikre arealer til 
natur og friluftsliv, og skal prioriteres. 
 
Oppfølging av kommuners dispensasjonspraksis 
Sivilombudsmannen har hatt en gjennomgang av tre forskjellige kommuners praksis med å 
gi dispensasjoner. I svært mange av sakene er ikke vilkårene for dispensasjon oppfylt. Dette 
er saker som ikke er på høring, og dermed er det få eller ingen som følger opp. Dette er 
saker som kan få store konsekvenser for både natur- og friluftslivsinteresser. I 2022 velger vi 
ut noen kommuner i fylket som vi følger opp med tanke på deres dispensasjonspraksis. 
Fylkeskoordinator prioriterer saker og leter i postlister i de utpekte kommunene.  
 
Konsekvenser av kraftutbygging 
Det er et stort behov på fornybar energi. Vindkraft er svært arealkrevende og truer friluftsliv 
og naturverdier også i Østfold. FNF Østfold skal fremme energiøkonomisering og 
effektiviseringstiltak framfor utbygging av nye energikilder. Prosjekter med havvind vil 
dukke opp, og dette må angripes med kunnskap og forskningsresultater. Kraftprosjekter 
som skader natur og friluftsliv skal motarbeides. Havvindprosjektet Vidar, initiert av Zephyr 
AB på svensk side av Skagerak, skal følges opp i samarbeid med tilslutta organisasjoner.  
 
Samferdsel 
Store samferdselsprosjekter som er arealkrevende skal følges opp. Ny bru over Glomma og 
jernbane er to prosjekter.  
 
Politisk påvirkning 
FNF og tilslutta organisasjoner skal sørge for at friluftsliv og naturvern kommer på agendaen 
i kommuner hvor vi har aktiviteter. Friluftslivets Uke er en fin arena for dette, da det er stort 
fokus på aktiviteter denne uka.  Dette skal skje i samarbeid mellom koordinator og 
organisasjonene, og gjerne i samarbeid med andre FNF i Viken.  
 
Frivillighetens år 2022 
Frivillighetens år 2022 brukes for å sette søkelys på frivillige organisasjoners bidrag som 
samfunnsaktør. Et eventuelt arrangement i Friluftslivets Uke kan ha dette som tema. FNF i 
henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider med Viken fylkeskommune om en 
ekstra tilskuddsordning til arrangementer som avholdes som en del av markeringen 
Frivillighetens år.  
 
Region- og kommunereform 
FNF Østfold skal også i 2022 jobbe for at interessene i Østfold blir videreført og forsterket, 
ved å delta i planprosessene når nye regionale planer skal utformes. Dette skjer uavhengig 
av Viken fylkeskommunes framtid. Nasjonalt styre har vedtatt å utsette eventuelle 



tilpasninger og sammenslåinger av regionale FNF, til landets inndeling i fylker er avklart og 
de nasjonale medlemsorganisasjonenes regionstruktur har avtegnet seg tydelig.  
 
Langtidsplan 
FNF Østfold har en langtidsplan som behøver oppdateres. Det foreslås oppstart med dette 
arbeidet i 2023.  


