
Referat fra styremøte i FNF Østfold 26. januar 2022 
Tid: 26. januar kl 9-11 
Sted: Teams 
Til stede: Ragnar Johnsen-Naturvernforbundet i Østfold, Ole Petter Skallebakke-BirdLife Norge 
avdeling Østfold og Østfold Botaniske Forening, Vidar Holthe-Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold 
og Espen Søilen- Oslofjordens Friluftsråd.  
Ikke til stede: Nicolai Midthun- DNT Nedre Glomma, (styreleder) 
 
1) Gjennomgang og forklaring av forslag til budsjett, forslag til årsplan og forslag til årsmelding.  
Alle dokumenter ble gjennomgått og det kom flere innspill på innholdet. I budsjettet ble det tilføyd 
35 000 kroner på posten arrangementsutgifter, til seminar om skogdriftens påvirkning på vann og 
eventuelt et regionalt seminar om oppfølging av Oslofjord-planen. Setning om prosjektet Krafttak for 
kysttorsken ble bestemt tatt inn i punktet om Oslofjorden, samt at brev til Statsforvalteren i Oslo og 
Viken angående skytebane på Fjell i Våler kommune manglet i listen.  
Noe ble endret i møtet, mens annet følges opp av koordinator. Vi må ha et styremøte før årsmøtet 
for å vedta alle dokumenter som skal til årsmøtet.  
Vedtak: Koordinator endrer og renskriver alle dokumenter og sender ut igjen til gjennomlesing, samt 
sender ut Doodle for å finne mulige datoer for neste styremøte.  

 
2) Vindkraft til havs i Skagerak 
Diskusjon og innspill til uttalelsen. Mange organisasjoner og privatpersoner har engasjert seg i saken 
og flere uttalelser er allerede sendt til Miljødirektoratet. Vi er enige om at vår uttalelse skal holde seg 
til saken ved å gi innspill til hva vi mener konsekvensutredningen må se på. Mest mulig detaljer må 
med. FNF Vestfold og Telemark vil mest sannsynlig slutte seg til uttalelsen som sendes fra FNF 
Østfold.  
Vedtak: Koordinator jobber videre med uttalelsen opp mot fristen og ber om tilbakemelding en siste 
gang når den er ferdig. Høringsfristen er 4. februar.  

 
3) Problemstillinger rundt klimaendringer og tap av natur. Hvordan jobber vi best? 
-Diskusjon og innledning v/Nicolai Midthun 

Utgikk da Nicolai Midthun ikke var til stede. Vi utsetter saken til neste møte.  

 
4) Eventuelt 
Skogselskapet er en ideell organisasjon som blant annet driver med tiltak for å lære barn og ungdom 
om skog, naturverdier og friluftsliv. Organisasjonen er nå innlemmet under paraplyen Norsk 
Friluftsliv og har derfor rett til å være med i Forum for natur og friluftsliv på regionalt nivå. 
Skogselskapet er allerede tilsluttet i FNF Buskerud og FNF Akershus, og vi diskuterte om vi skal gjøre 
noe for å invitere dem med i FNF Østfold også.  
Vedtak: Koordinator og styremedlem Ragnar Johnsen kontakter Skogselskapet og spør om de er 
interessert i et møte.  

Møtet avsluttet ca. 10.45  


