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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.

Østfold er et av landets tettest befolkede distrikter, og presset på viktige arealer med naturmangfold, 
og for utøvelse av friluftsliv, er stort. FNF Østfold har gjennom 2021 fulgt opp små og store arealsaker 
med betydning for natur- og friluftsinteressene.

2021 har vært et år med mye aktivitet på fylkeskommunalt nivå, med blant annet oppstart av 
planarbeid for 3 forskjellige regionale planer. Det har vært mye arbeid i forhold til ny regional 
struktur som har ført til mer samarbeid med andre koordinatorer i Oslo, Akershus og Buskerud. Det 
avholdes jevnlig felles møter for å synkronisere arbeidet med høringer og møter. 

Også 2021 har vært preget av koronapandemi og møtevirksomheten har i stort sett vært digital. 
Ingen befaringer har vært gjennomført. Vi hadde imidlertid et fysisk seminar under Friluftslivets Uke, 
da vi arrangerte politisk debatt på Storesand i Hvaler kommune. Vi har også klart å gjennomføre 
fysiske samlinger for alle FNF-koordinatorer i Saltstraumen 21-24 september, og regionale samlinger 
med styremedlemmer i november. 

Høyeste prioritet i FNF Østfold er å ha oversikt og jobbe med høringssaker som er relevante for våre 
organisasjoner. Nettsiden Høringsradaren ble tatt i bruk sent i 2021, og skal lanseres for alle fylker i 
slutten av januar 2022. Dette er en enkel tjeneste hvor koordinatorene kan publisere aktuelle 
høringssaker med frist og lenke til mer informasjon. Vi har allerede fått tilbakemelding om at dette er 
en god start med nyttig informasjon, og tjenesten vil utvikles med flere finesser når det er ressurser 
til det. 

2. Aktiviteten gjennom året
2021 har vært preget av pandemi, så digital jobbing og møtevirksomhet har fortsatt vært 
hovedregelen. Det har imidlertid vært mulig å avholde en felles middag for styret, samt et seminar og 
to forskjellige samlinger for FNF-ansatte, hvor FNF Østfold har deltatt. 

2.1 Saker og temaer
Viken fylkeskommune fortsatte i 2021 å ha høyt trykk på planarbeidet. Dette førte også til mye 
innsats og samarbeid mellom de tre FNF i Viken. Arbeidet med tre regionale planer har startet. I
samarbeid med FNF Akershus og FNF Buskerud uttalte vi oss til planprogrammet som skal være felles 
for disse tre planene:

-Regional plan for areal og mobilitet
-Regional plan for kompetanse og verdiskapning
-Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Det har også blitt utarbeidet innspill til handlingsprogram for samferdsel, temastrategi for frivillighet 
og økonomiplan.
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Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken krevde samarbeid om felles høringsuttalelse og 
møter med aktuelle myndigheter. Det ble også gitt innspill til revidert forskrift for regionale miljøkrav 
i landbruket. Her samarbeidet vi med organisasjonene i tillegg til vannområdekoordinatorer. 

2.2 Arrangementer 
Politisk debatt under Friluftslivets Uke 2021. Hvem tør redde Oslofjorden? 
Innlegg ved organisasjonene, deretter debatt mellom politikere. 

Opptak av arrangementet kan sees her. 

2.3. Uttalelser
Mer enn 60 planer er sett på og gjennomgått. Det er sendt uttalelser, innspill og brev til 31 saker 
totalt. 

Regionale innspill:
Innspill til økonomiplan 2022-2035
Innspill til handlingsplan for samferdsel før høring
Høring av handlingsplan for samferdsel
Planprogram for tre regionale planer
Temastrategi frivillighet
Viken fylkeskommune, regionale vannforvaltningsplaner, Innlandet og Viken
Statsforvalteren Oslo og Viken, regionale miljøtiltak i landbruket
Kommuner:
Fredrikstad kommune, Øra syd, oppstart
Indre Østfold kommune, Visteråsen, detaljregulering
Sarpsborg kommune, kystsoneplan
Sarpsborg kommune, kommuneplanens arealdel
Statsforvalteren i Oslo og Viken, utslippstillatelse Borge avfallsdeponi
Indre Østfold kommune, utvidelse av massedeponi Stikla
Fredrikstad kommune, Bure-Galoppen-Floa, oppstart
Hvaler kommune, kommuneplanens samfunnsdel
Hvaler kommune, hotell på Spjærøy, oppstart
Halden kommune, kommuneplanens arealdel
Marker kommune, Ysterudneset planprogram
Indre Østfold kommune, kommuneplanens samfunnsdel
Sarpsborg kommune, kommuneplanens arealdel, endringer etter høring
Moss kommune, kommunedelplan for naturmangfold, planprogram
Marker kommune, kommuneplanens arealdel
Statsforvalteren i Oslo og Viken, mudring Råde kommune
Sarpsborg kommune, kommunedelplan for naturmangfold, planprogram
BaneNOR, Moss kommune, hensetting av tog
Våler kommune, kommuneplanens arealdel
Råde kommune, kommuneplanens arealdel
Statsforvalteren i Oslo og Viken, tillatelse til mudring, Moss kommune
Hvaler kommune, kommunedelplan for naturmangfold
Indre Østfold kommune, kommuneplanens arealdel, planprogram
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Fredrikstad kommune, kommuneplanens arealdel, planprogram
Statsforvalteren Oslo og Viken, brev angående tiltaksplan i forurenset grunn ved Fjell skytebane i
Våler kommune

Viken fylkeskommune skal kartlegge regionalt viktige områder for friluftsliv og turruter, og den 
forbindelse ga DNT et meget bra og reflektert innspill til metodikken som skal brukes for å kartlegge 
og verdsette områdene.

2.4 Møter, befaringer, arbeidsgrupper
Møte med saksbehandler i Råde kommune i forbindelse med en uttalelse til kommuneplanens 
arealdel.
Møte med saksbehandler i Fredrikstad kommune for å bli kjent med arbeidsområder. 

- Referansegrupper/styringsgrupper/arbeidsgrupper

I forbindelse med oppstart av arbeidet med tre regionale planer ble det avholdt digitale møter med 
nøkkelaktører om medvirkning. Fylkeskoordinator i Østfold representerte FNF i en ressursgruppe for 
medvirkning og deltok på to slike møter, hvor det var mulig å gi innspill om hva vi anser skal til for å 
få til en god medvirkning med frivillige. 

Koordinator i FNF Østfold representerer friluftslivsinteressene i regionalt råd for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Det har vært avholdt 2 møter i 2021. Dette er en møteplass hvor delregioner er 
representert med folk fra kommuner, idrett og friluftsliv. Hele Viken er dekket. 

Fylkeskoordinator deltar på flere møteplasser i vannområdene Morsa, Glomma sør for Øyeren og 
Haldenvassdraget. I Morsa deltar vi som observatør i vannområdeutvalget, og i Glomma Sør deltar vi 
i arbeidsgruppa for vannkvalitet og vassdragsbruk. I Haldenvassdraget deltar vi i vassdragsgruppa. 
Dette er en fin møteplass for informasjon, og man blir kjent med de forskjellige 
kommunerepresentantene. Vannområdekoordinatorene brukes også som kilder for informasjon når 
vi gir innspill på saker som omhandler vannmiljø. 

Møte i referansegruppa for kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler kommune sammen med 
Viken fylkeskommune og nasjonalparkforvalteren i Ytre Hvaler. 
Møte i regional referansegruppe vannforvaltning i forbindelse med en oppsummering av innspill fra 
høringsuttalelsene som vi leverte. 
Møte med Viken fylkeskommune om temastrategi for frivilligheten i Viken. 
Møte med Fredrikstad aktivitetsråd angående Friluftslivets Uke 2021.

2.5 Annen deltakelse
- Kurs/seminarer/konferanser/samlinger/arrangementer

Webinar om helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden v/Miljødirektoratet.
Deltatt på lansering av Naturkampen 2.0.
Deltatt på flere webinarer i forbindelse med regionale samlinger. 

Koordinator har også deltatt i en arbeidsgruppe for et prosjekt som skal se på mulig kursing innen 
nettverksledelse for alle FNF-koordinatorer. Øvrige deltakere i gruppa er daglig leder, Ole Lilleås og
koordinator i Troms, Christine Myrseth.
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2.6 Informasjon
- FNF i media 

Leserinnlegg om helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, i Moss Avis, Halden Arbeiderblad, Sarpsborg 
Arbeiderblad
Leserinnlegg om innsigelsesmyndigheten, representantforslag FrP, i Fredriksstad Blad, Moss Avis
Mediedekning av arrangementet på Storesand i Friluftslivets Uke. 

Koordinator har fast spalte i NJFF Østfold sitt medlemsblad Østfold-info, samt skriver noen artikler til 
medlemsbladet i DNT Nedre Glomma.

-Nettsider

Hjemme - Østfold (fnf-nett.no)

Nettsiden oppdateres jevnlig med uttalelser og av og til små nyhetssaker om disse. Vi publiserer også 
saker til Høringsradaren slik at det er enkelt for organisasjonene å holde oversikt over hva som er på 
høring. Vi har fått tilbakemelding om at dette fungerer bra og at det er en del av kjernevirksomheten 
for FNF i Østfold. Fra 2021 er det mulig å se trafikken på nettsidene, og dette er et verktøy som vil 
brukes framover for bedre å spisse sakene vi legger ut. 

-Nyhetsbrev
Koordinator sender ut nyhetsbrev/oppdatering til alle kontaktpersoner omtrent en gang i måneden.
Der oppsummeres saker, uttalelser og hva vi skal jobbe med framover. 

-Sosiale medier

Forum for Natur og Friluftsliv Østfold | Facebook

Koordinator deler og oppdaterer informasjon på Facebook-siden. Det deles informasjon og aktuell 
kunnskap som kan være av interesse for tilslutta organisasjoner. 

3. Organisatorisk 

3.1 Tilsluttede organisasjoner 
Det har ikke vært endring i antallet tilsluttede organisasjoner. 

DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Naturvernforbundet i 
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjorden Friluftsråd, Norsk 
Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

3.2 Årsmøtet
Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt på Teams, 13. april kl 18. 
Alle organisasjoner var representert, bortsett fra Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold 
Botaniske Forening, samt representant fra 4H Østfold fylkeslag.
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Agenda:

1.   Velkommen v/styreleder Ragnar Johnsen

2.   Valg av ordstyrer

3.   Valg av referent

4.   Valg av to til å signere protokoll

5.   Godkjenne innkalling og dagsorden

6.   Godkjenne årsmelding og regnskap

7.   Vedta årsplan

8.   Velge revisor
Ole Mathis Kruse har stilt seg til disposisjon for gjennomgang av regnskapet også for 2021. 

9.   Valg av nytt styre og leder

3.3 Styret
Før årsmøtet 2021 bestod styret av:
Ragnar Johnsen- styreleder, Naturvernforbundet i Østfold
Vidar Holthe- styremedlem, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold
Ole Petter Skallebakke- styremedlem, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening
Kjersti Berg Sandvik-styremedlem, DNT Indre Østfold
Espen Søilen- styremedlem, Oslofjordens Friluftsråd

Etter årsmøtet 2021 har styret bestått av:
Nicolai Midthun- styreleder, DNT Nedre Glomma
Ragnar Johnsen- styremedlem, Naturvernforbundet i Østfold
Vidar Holthe- styremedlem, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold
Ole Petter Skallebakke- styremedlem, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening
Espen Søilen- styremedlem, Oslofjordens Friluftsråd

Styret har hatt 3 digitale styremøter, samt en sosial sammenkomst med middag. Antall styresaker 
varierer, det meste er orienteringssaker, om økonomi, eller saker fra FNF Nasjonalt som krever 
tilbakemeldinger. Vi avklarer saker og prioriteringer løpende på e-post gjennom året. 

3.4 Administrasjon 
Nina Frydenlund er koordinator i 100% stilling.
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3.5 Samarbeid i FNF
FNF Østfold samarbeider mye med FNF i henholdsvis Akershus og Buskerud som saker som angår 
Viken fylkeskommune. Vi samarbeider også med FNF Oslo og FNF Vestfold og Telemark om saker 
som angår Oslofjorden. Både Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og Naturvernforbundet i 
Østfold har ansatte ressurser som koordinator samarbeider mye med, som fører til økt kontakt og 
bedre uttalelser. 

4. Økonomi
Økonomien i fylket vurderes som god, og budsjettet har vært ganske beskjedent de siste årene. For 
ikke å budsjettere med overskudd justerte vi noen poster i august, da vi så at det påløp noen 
kostnader for felles arrangement med FNF i Viken og Oslo, under Friluftslivets Uke. Innkjøp av ny 
telefon var ikke budsjettert, men ansett som nødvendig arbeidsverktøy. PC dekkes av FNF Nasjonalt, 
ekstra skjerm og tastatur er innkjøpt i fylket. Vi har ingen utgifter til leie av lokaler for kontor, det er 
kun koordinators arbeidsverktøy som det har gått midler til, samt bredbånd og telefonabonnement i 
henhold til avtale. 

FNF Østfold har fått midler av Viken fylkeskommune, i henhold til samarbeidsavtale: 150 000 NOK
FNF Østfold har søkt og fått midler av Norsk Friluftsliv, til bruk under Friluftslivets uke 2021: 37 000
NOK
På slutten av året inngikk FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold en samarbeidsavtale med 
Viken fylkeskommune for å tildele midler til økt aktivitet i forbindelse med markeringen av 
Frivillighetens år 2022. Vi disponerer 300 000 NOK totalt til fordeling i hele Viken og skal gå til lokale 
og regionale lag tilslutta FNF. Disse pengene er overført til FNF Østfold sin konto og skal fordeles 
etter et møte mellom partene i samarbeidsavtalen. Midlene vil synliggjøres i regnskapet for 2021. 

FNF Østfold betalte i 2021 75 000 NOK til FNF sentralt som del av lønn til fylkeskoordinator. FNF 
nasjonalt dekker resten av koordinators lønn. 

5. Årsrapporten signeres av styrets medlemmer og koordinator

Legg gjerne signert økonomirapport og evt budsjettet inn i bakerst, slik at det blir en samlet rapport.


