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1. Innledning*
Forum for natur og friluftsliv Troms er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner
på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles interesse kan diskuteres,
nettverk bygges, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og et talerør i konkrete
saker som er av felles interesse i organisasjonene.
FNF skal gjennom tilsluttede organisasjoner prioritere arealsaker og andre saker med konsekvenser
for naturverdier og friluftsliv ved å:
• sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
• ha god kontakt med myndighetene
• bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
• påvirke i relevante plan- og saksprosesser
• bygge kompetanse i organisasjonene
Hovedmålet for Forum for natur og friluftsliv Troms i 2021 var å sette på dagsorden og jobbe godt med
temaene natur og klimakrise, samt folkehelse og friluftsliv. Naturen er i kjernen av dette arbeidet og
vi har forsøkt å jobbe med disse målene gjennom kompetanseheving, aktiv deltakelse i ulike møter og
samarbeid, tilrettelegging for møteplasser og ikke minst- gjennom innspill i ulike plansaker i Troms. Vi
viser for øvrig til de ulike tema i årsmeldingen for detaljer.
Vi har hatt to store saker å jobbe med i året som gikk; rullering av vannforvaltningsplanen i
Troms og Finnmark der FNF Troms tok initiativ til og var medarrangør for en befaring av elv, arrangerte
innspillmøte med FNF Finnmark med faglig innhold, deltok i ulike møter for vannforvaltningen,
konferanse og innspill til den offentlige høringen. Vannforvaltningsarbeidet er komplisert og
utfordrende, men FNF Troms opplever at vi gjennom samarbeid med offentlige etater og myndigheter,
FNF Finnmark, fagressurser tilgjengelig (ikke minst vannregionens ansatte) og lokal kunnskap og
engasjement gjennom organisasjonene fikk til et godt gjennomarbeidet høringssvar på vegne av FNF
Troms.
Planprosessen for kystsoneplanen for Tromsø, Balsfjord og Karlsøy pågikk i 2021 og FNF Troms
deltok aktivt med innlegg på folkemøte, i referansegruppe og det har også vært viktig å sikre god
kompetanse innad i nettverket når det gjelder kystsoneplanarbeid. FNF Troms har fulgt arbeidet med
denne kystsoneplanen fra første møte i regionalt planforum der vi deltok som observatør. At vi fikk
delta i planforumet ga organisasjonene bedre muligheter til tidlig medvirkning gjennom at vi fikk en
forståelse av kompleksitet, utfordringer og muligheter i planprosessen. I 2021 var
kystsoneplanarbeidet preget av medvirkning og aktiv deltakelse i planarbeidet med det mål å kunne gi
en god uttalelse i den offentlige høringen. På nettsiden til kystsoneplanen kan man følge også vår
innsats: https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/
I tillegg til disse to sakene har FNF Troms arbeidet med en rekke kommuneplaner og
enkeltsaker- samt skrevet brev om viktige tema til relevante aktører. Vi opplever at det å skrive saklige
innspill med perspektiver fra natur- og friluftslivsorganisasjonene blir godt mottatt. En utfordring er at
det fortsatt er vanskelig å holde seg oppdatert på de ulike sakene da kommunene har ulik praksis på
hvordan de legger ut plansaker til offentlig ettersyn. I dispensasjonssaker merker vi dette særlig godt.
FNF Troms er også et fylke med store avstander og relativt få ansatte i sektoren og få frivillige sett opp
mot behovet gitt av de store natur og friluftslivsfaglige spørsmålene som en tid med natur og klimakrise
medfører.
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Totalt er FNF Troms fornøyd med at vi i pandemiåret 2021 klarte å tilby både fysiske og digitale
(mest) tilbud til våre organisasjoner og andre interesserte. Vi er også spesielt glade for at vi klarte å
gjennomføre Ung ressurs i friluft, vårt prosjekt som skal legge til rette for en møteplass for
friluftslivsinteresserte unge i Troms. Våre organisasjoner ser det som svært nyttig at også unge kan ha
en møteplass gjennom FNF-nettverket for å oppleve natur, friluftsliv og for å lære av hverandre. Videre
ser FNF Troms at pandemien har hatt store kostnader for frivilligheten på flere måter og at vi må ha et
fokus på hvordan dette påvirker sektoren i tiden som kommer.

2. Aktiviteten gjennom året*
Forum for natur og friluftsliv Troms har hatt et aktivt år til tross for pandemi og utfordringer knyttet til
dette. Vi viser til de påfølgende underkapitler som viser hvilke saker vi har vært involvert i og hvilke
arrangementer og møter vi har deltatt på.

2.1 Saker og temaer*
FNF Troms har jobbet med følgende saker og temaer i året som gikk:
Friluftslivets Uke
Marint vern (Andfjorden marine verneområde)
Forvaltningsplaner naturreservat
Akvakultur og kystsoneplan
Læring i friluft
Friluftslivets ferdselsårer
Hydrogenstrategi
Vannforvaltning
Marin plastforsøpling og fremmede arter
Turmat fra hele verden/inkluderende friluftsliv
Folkehelse; psykisk og fysisk helse, friluftsliv og naturglede
Bærekraft
Ung ressurs i friluft- prosjekt
Valg 2021 (stortingsvalg)
Natur og klimakrise- arealforvaltning
Ulike kommuneplaner og regionale planer
Friluftslivets ildsjelpris
Oppstart Frivillighetens år 2022
Bærekraftig besøksforvaltning
Lysforurensning

2.2 Arrangementer
FNF Troms har som ambisjon å arrangere kurs og fagseminarer for natur- og friluftsorganisasjonene i
regionen som et kompetansehevende tiltak. Både webinar og fysiske arrangementer har vært aktuelle
for oss og vi har også et felles tilbud for alle FNF og andre interesserte via nasjonal nettside der opptak
av relevante kurs samles; Lær mer.
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FNF Troms har arrangert følgende i 2021:

26. februar

Webinar: Digital sofasamtale om bærekraft
Forum for natur og friluftsliv Troms inviterte i anledning vårt årsmøte til en
digital sofasamtale med temaet bærekraft! Vi hadde ikke ambisjon om å
dekke hele dette store temaet, men vil med våre kunnskapsrike gjester se
nærmere på forbruk, bærekraftig arealforvaltning og den kommende
handlingsplanen for bærekraftsmålene! Vi hadde dyktige gjester med i
«sofaen»: Framtiden i våre hender NORD, DNT Ung Harstad, Christian Steel
Sabima, Sigrid Stokstad forsker fra OsloMet jurist, Inger Elisabeth Måren,
Førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap ved Universitet i Bergen.

28. mars

SOLSEMINAR: LÆRING I FRILUFT OG ERFARINGER FRA FRIVILLIGHETEN!
Dette var vårt første fysiske arrangement siden pandemien startet i 2020 og
det på et egnet tema; Læring i friluft. FNF Troms deltar i Troms og Finnmark
fylkeskommune, sammen med friluftsrådene, sitt prosjekt «Læring i friluft».
Et prosjekt som skal gi et løft til uteskolen i tråd med de nye læreplanene,
FNF Troms bidrar i prosjektet med informasjon og den erfaringen
organisasjonene har på dette feltet. Friluftsrådgiver Eivind Høstmark Borge
informerte om prosjektet, rådgiver i Ishavskysten friluftsråd Torill Skoglund
holdt et informativt innlegg om arbeidet som gjøres. Midt-Troms naturlag,
Troms turlag og Naturvernforbundet Troms holde inspirerende og lærerike
innlegg om deres erfaringer med uteskole, mestring og naturen som lærings
arena.

7. april

FAGSAMLING- VANNFORVALTNINGSPLAN 2022-2027
Fagsamlingen hadde som mål å informere og øke mulighet for natur- og
friluftslivsorganisasjonene til å delta aktivt i høringsuttalelse om
vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene i Troms og Finnmark. Stats
forvalter, fylkeskommunen, Kåfjord kommune og en rekke organisasjoner
stilte med innlegg i det som ble et svært informativt og faglig inspirerende
møte. Vannforvaltningen var også representert og svarte på spørsmål. Samlingen var digital og et samarbeid med FNF Finnmark siden dette var en
regional plan.

25-27. juni

Ung ressurs i friluft- nettverkssamling
URIF er et prosjekt i FNF Troms der vi ønsker å legge til rette for en
møteplass for ungdom innen natur- og friluftsliv på lik linje med de
møteplassene som finnes for «voksne» frivillige. Samlingen har som formål
å være kompetansehevende, nettverksbyggende og med mye natur og
friluftsglede. Ungdom innen organisasjonene og utenfor fikk mulighet til å
melde seg på i tråd med koronaregler for antall. Vi valgte Kråkeslottet på
Senja som base. Det ble en helg med faglig påfyll, friluftsliv og sosialt. Takk
Røde Kors Finnsnes for sikkerhet og vakthold på turen! Og til
samarbeidspartnere og turledere fra 4H Troms og Tromsø Casting og
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fluefiskeforening. Sparebanken Nord Norge samfunnsløftet støttet oss med
midler til gjennomføring. Det ble virkelig en flott møteplass for friluftsliv og
natur.
2. september

#valg21 Nettdebatt om natur- og friluftsliv i fylket
I forbindelse med valget arrangerte FNF Troms og FNF Finnmark
en nett-debatt om natur- og friluftsliv med stortings- og fylkespolitikere.
Det var god oppslutning fra politikerne og en interessant debatt om viktige
tema. Per Inge Gunerieussen fra Naturvernforbundet Troms deltok fra styret i
Troms som tilhører.

4-13. september

Friluftslivets uke 2021!
FNF Troms koordinerer Friluftslivets uke i Troms, dette er en nasjonalt
forankret feiring av friluftslivet! FNF Troms annonserte, delte ut midler
til arrangement (aktivitetsmidler fra fylkeskommunen og Norsk friluftsliv),
vi hadde en #turplast konkurranse med fokus på marint søppel og #turmed
mening. Dette er en flott uke i Troms og vi hadde over 60 registrerte
arrangementer fra våre natur og friluftslivsorganisasjoner i Troms!
https://fnf-nett.no/troms/vi-oppsummerer-friluftslivets-uke-2021-denarlige-nasjonale-feiringen-av-friluftsliv-og-naturglede/

4. september

Politisk bålsamtale om frivillighet
FNF Troms arrangerte politisk bålsamtale i forbindelse med Friluftslivets
uke og #valg21. Temaene var rekruttering til frivillighet og økonomisk grunn
lag for frivillig arbeid med natur og friluftsliv. Bålsamtalen fant sted ved
Rundvannet i Tromsø kommune og Tromsøs politikere stilte opp med godt
humør, gode innlegg og det ble en god dialog mellom organisasjoner,
frivillige og politikere. FNF Troms oppfordret til fremsnakk og flere partier
hev seg rundt og markerte Friluftslivets uke på sine sosiale medier i
etterkant. 4H Troms, 4H Framsyn og Naturvernforbundet Troms hjalp til med
gjennomføringen. Troms turlag deltok også med flere representanter.

13. september

Turmat fra hele verden på Stakken
FNF Troms arrangerte «Turmat fra hele verden» for tredje gang. Dette
har vært et prosjekt med formål å ta i bruk konseptet Turmat fra hele
verden som Norsk friluftsliv har utarbeidet. FNF Troms har arrangert dette
for å sanke erfaringer og kompetanse innen inkludering til nytte for
organisasjoner som ønsker å prøve dette. Vi samarbeidet med Arctandria
kystlag, 4H Troms, Kulingen 4H og Wedeb Tsegay fra Røde Kors
hagegruppe. Det ble en nydelig dag på Stakken med sol, god mat og masse
glade folk. Vi hadde også natursti og konkurranse. Norsk friluftsliv laget en
egen reportasje fra dagen og dette var også et ledd i vårt bidrag til ny
veileder.

27. oktober

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark
FNF Troms er medarrangør i den årlige friluftslivssamlingen som
fylkeskommunen arrangerer- her er også friluftsrådene medarrangør, samt
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FNF Finnmark. Tema i år var Frivillighetens år og vi hadde med oss
interessante foredragsholdere. Vi hadde også workshop. Dette er en viktig
møteplass og i år var det et hybridarrangement med mulighet for deltakelse
både digitalt og fysisk.
27. oktober

Friluftslivets ildsjelpris 2021!
FNF Troms koordinerer friluftslivets ildsjelpris i Troms. Dette er en pris som
deles ut til en organisasjon eller enkeltperson som har gjort en særlig
innsats for friluftsliv i sin kommune. Midt-Troms friluftsråd, Nord-Troms
friluftsråd, Midtre-Hålogaland friluftsråd og Ishavskysten friluftsråd er
medarrangører. Prisen deles ut på fylkeskommunen sin årlige friluftslivs
samling. FNF Troms har ansvar for å dele ut prisen med juryens begrunnelse

28. oktober

Webinar med «Psykolog med sovepose», Johanne Refseth
FNF Troms arrangerte webinar om hvordan man kan ta bedre vare
på seg selv som frivillig da man kan oppleve både tidspress og dårlig
samvittighet. Tema var også hvordan naturen gir oss en positiv helse
effekt med tanke på mental helse. Webinaret var spesielt rettet mot
ungdom, men passet også fint for alle aldersgrupper og var åpent for
alle. Etter foredraget var det plass til diskusjon og spørsmål

2.3. Uttalelser*
FNF Troms har sendt følgende uttalelser og brev i 2021 på vegne av tilsluttede organisasjoner:
1. Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 og Kommunal planstrategi 20212024, Lavangen kommune.
2. Høringsuttalelse Varsel om oppstart av planarbeid for privat reguleringsplan Mikkelbostad i
Dyrøy kommune
3. Høringsuttalelse Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Gressholmen,
Harstad kommune.
4. Høringsuttalelse Regional planstrategi, Troms og Finnmark fylkeskommune
5. Høringsinnspill planprogram kommuneplan samfunnsdel Målselv kommune
6. Høringsinnspill kommuneplanens samfunnsdel Kvæfjord kommune
7. Høringsuttalelse planprogram kommunedelplan naturmangfold, Senja kommune
8. Høringsuttalelse vannforvaltningsplan 2022-2027 for vannregion Troms og Finnmark-avd.
Troms
9. Høringsuttalelse påklaget avslag for iglo på Gressholmen, Harstad kommune
10. Høringsuttalelse til Vannøy Sport og Havfiske utbygging molo
11. Høringsuttalelse detaljregulering Solneset, Tromsø kommune
12. Innspill planprosess Andfjorden marine verneområde, Nordland og Troms
13. Høringsinnspill frivillig vern av skog – Tennelia og Nordneset, Akkarvika, Senja kommune
14. Brev til oppstartsmelding: Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat
15. Høringsinnspill oppstart forvaltningsplan for Reisautløpet naturreservat
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16. Angående Høringsinnspill Hydrogen 20/07101 Forespørsel om utsettelse av høringsfrist for
FNF Troms og FNF Finnmark
17. Høringsinnspill hydrogenstrategi for Troms og Finnmark
18. Høringsinnspill Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms
19. Høring planer for natur, friluftsliv, idrett og kultur, Senja kommune
20. Høringsuttalelse torskeoppdrett, Senja kommune
21. Høringsinnspill planprogram for kommuneplanens arealdel, Tromsø kommune
22. Høringsinnspill utslippstillatelse Oksfjordvannet, Kvænangen kommune
23. Høringsuttalelse til endringssøknad om ny 132 kV kraftledning Silsand-Brensholmen, NVE
24. Brev til kommunene i region Troms: Bli med å feire Frivillighetens år 2022!
Forum for natur og friluftsliv Troms bistår også organisasjoner som ønsker hjelp til å skrive egne
uttalelser eller som ønsker faglige råd i saker. Dette gjør vi jevnlig i løpet av året på ulike måter, men
typisk e-post korrespondanse. Ellers gis felles uttalelser etter et arbeid internt med innspill fra
organisasjonene og tilslutning fra de som ønsker dette.

2.4 Møter, befaringer, arbeidsgrupper*
Møter i 2021
- der flere enn koordinator har deltatt fra FNF Troms vil dette være oppgitt. Merket med* der
koordinator ikke har deltatt, men der nettverket er representert ved styret eller tilsvarende.
Dato

Hva

Hvem

Hvor

Ishavskysten friluftsråd/
fylkeskommune

Teams

21.01 Erfaringsdeling,
naturmangfoldplaner

FNF Akershus,
FNF Vestfold, FNF Østfold

Teams

21.01 Innspill friluftspolitisk samling

Norsk friluftsliv

Teams

22.01 Arbeid mot plast

FNF Finnmark, Maja Johansen,
plastrådg. Naturvernforbundet

Teams

Tromsø havpadleklubb v/
Bernt Bye

Teams

28.01 Ressursgruppemøte/oppstart
kystsoneplan Tromsø m/fl.

Ingrid Berthinussen,kommuner
Havbruksnæring, Sameting mfl.

Teams

02.02 Ressursgruppemøte friluftsliv
reiseliv/ kystsoneplan Tromsø m/fl

Ingrid Berthinussen, kommuner, NHO Teams

19.01 Informasjonsmøte om kraftlinje

27.01 Kystsoneplan og friluftsliv

04.02 Friluftslivets ferdselsårer/ innspill
05.02 Møte vannregionen

Målselv kommune, Midt-Troms
friluftsråd, organisasjoner

Teams

Matthias Zielke v/vannregionen

Teams
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08.02 Dialogmøte regional planstrategi

Fylkesråd/ Troms og Finnmark

Teams

09.02 Vintermøtet 2021

Statsforvalter Troms og Finnmark

Teams

17.02 Møte om kystsoneplan Tromsø m/fl

Norske lakseelver

Teams

24.02 Gjennomgang program
friluftspolitisk samling.

Norsk friluftsliv v/ Tonje Refseth

Teams

25.02 Vannforvaltningshøring

Pierre Fagard (FNF Finnmark)

Teams

03.03 Møte ressursgruppe friluftsliv
kystsoneplan Tromsø m/fl

Ingrid Berthinussen, NHO, friluftsråd Teams
Tromsø havpadleklubb, kommuner mfl.

22.03 Nettsamling om friluftstoaletter

Troms og Finnmark fylkeskommune

Teams

08.04 Møte om prosjekt «Hav og fjell»
Info om friluftsliv og jakt. Sak.

Ishavskysten friluftsråd

Teams

09.04 Dialogmøte vannområde

Therese Smelror, koordinator

Teams

19.04 Dialogmøte

Framtiden i våre hender NORD

Teams

20.04 Møte Nord-Troms vannområde

Vannområdekoordinator

Teams

21.04 Dialogmøte Regional planstrategi

Ishavskysten friluftsråd

Teams

21.04 Utviklingsmøte Sørreisa O-lag

Alf Brustad (FNF Troms) + koordinator Teams

26.04 Erfaringsdeling havbruk

Internt FNF-fagmøte

Teams

28.04 Informasjon plastprosjekt i nord

Naturvernforbundet Troms/v Maja J.

Teams

29.04 Høring regional planstrategi

Friluftsrådene og fylkeskommunen

Teams

29.04 Infomøte KU Andfjorden VO

Statsforvalter /Inge Berg

Teams

03.05 Dialogmøte Andfjorden

Norith Eckbo, fagrådgiver Sabima

Teams

03.05 FNF Workshop vannforvaltning

Sabima

Teams

05.05 Fagmøte naturmangfoldplaner

FNF Buskerud, Fredrik Vikse Sabima

Teams

06.05 Presentasjon FNF Troms

Nord Troms Turlag

Teams

25.05 Møte om vannmiljøsak

Naturvernforbundet Troms

Teams

11.06 Fagdag FNF med organisasjonene

FNF Nasjonalt

Teams

17.06 Møte Manndalselva

Jan Arvid Holmgren, vannområdeK.

Teams

17.06 Evaluering vannforvaltningsarbeid

FNF Finnmark, Lars Kufaas NNV Troms Teams

23.06 Møte vannregionen

Statsforvalter, Mikkel Kvernstuen

Teams

17.08 Innspillmøte hydrogenstrategi

Fylkeskommunen, næring

Teams

27.08 Referansegruppemøte Andfjorden

Statsforvalter v/Inge Berg

Teams
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30.08 Dialogmøte NINA Tromsø

Cathrine Henaug

Framsenteret

02.09 Tur m/ Arne Nævra i
Tromsømarka, inviterte gjester

Tromsø SV, Hilde Ovesen*
fra 4H Troms/FNF Troms

Tromsø

10.09 Planleggingsmøte friluftssamling

Fylkeskommunen

Teams

16.09 Plastrydding og dialogmøte
Befaring

Miljøaksjon Balsfjord,
Haldis Valestrand* Troms
Orienteringskrets deltok
som representant for FNF.

Balsfjord

20.09 Innspillmøte Sørkjosleira

Ann Heidi/ Statsforvalter

Telefon

01.10 Planleggingsmøte friluftssamling

Fylkeskommunen

Teams

05.10 Møte forvaltningsplan
Sørkjosleira naturreservat

Statsforvalter

Storsteinnes

06.10 Stjerneby/bygd veileder

Bevar Mørket

Teams

13.10 Jurymøte ildsjelpris

Friluftsrådene i Troms
+ koordinator FNF Troms

Teams

15.10 Fagmøte Andfjorden

Norith Eckbo/ Sabima

Teams

15.10 Referansegruppemøte
Andfjorden marine VO

Sabima
Statsforvalter v/Inge Berg

Teams

22.10 Møte ny plastrådgiver

Naturvernforbundet Troms
v/ Christina Koch

Teams

09.11 Friluftssamling

Miljødirektoratet

Trondheim

16.11 Møte NJFF Troms

Karl Petter Yeong,
fylkessekretær

Teams

19.11 Planlegge FÅ22

Fylkeskommunen, friluftsråd

Teams

07.12 Planlegge FÅ22 åpning

Fylkeskommune og
Ishavskysten friluftsråd

Teams

09.12 Nettverksleder kurs

FNF

Teams

13.12 Natur i nord

FNF Nordland, FNF Finnmark
og region- sekretær Lars Kufaas
Naturvernforbundet

Teams

13.12 Erfaringsdeling Turmat

Mari Kolbjørnsen Norsk friluftsliv

Teams

14.12 Innlegg FÅ22

Fylkestinget,
FNF Troms holdt innlegg

Teams
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Referansegrupper/styringsgrupper/arbeidsgrupper
FNF Troms v/ koordinator deltok i følgende arbeidsgrupper, interne og eksterne.
«Turmat fra hele verden» I 2021 hadde vi fire planleggingsmøter før arrangementet der 4H Troms
deltok og Arctandria kystlag. Samt et møte med Wedeb Tsegay og kontakt med reportasjeansvarlig i
Norsk friluftsliv. I tillegg har arbeidet med Turmat ført til et utvidet engasjement for inkludering og FNF
Troms ble invitert til å delta i planleggingsgruppen for Norsk friluftsliv sin friluftspolitiske samling i 2021
som handlet om barrierer og inkludering i friluftslivet. Disse møtene er listet i møteoversikten. Vi har
også hatt to planleggingsmøter før Friluftslivets uke for hele FNF Troms-nettverket.
Nettverksledelse Dette er en intern arbeidsgruppe med daglig leder Ole Lilleås og FNF Østfold sin
koordinator samt FNF Troms. FNF skal som arbeidsgiver tilby relevant kompetanseheving for sine
ansatte og det har vært et ønske å øke kompetansen på nettverksledelse og verktøy for dette. FNF
Troms har deltatt i arbeidsgruppen som har undersøkt ulike tilbud og hvilken form
kompetansehevingen skal ha. Vi har i 2021 hatt fem møter.
«Ung ressurs i friluft» Arbeidsgruppen bestående av 4H Troms, Casting og fluefiskeforening, Troms
turlag og FNF Troms sin koordinator hadde i 2021 fem møter.
FNF Troms har ellers deltatt i referansegruppe/ressursgruppe for kystsoneplanarbeidet i Tromsø,
Karlsøy og Balsfjord, Sørkjosleira naturreservat sin forvaltningsplan der vi også har knyttet kontakt
med Miljøaksjon Balsfjord som rydder plast i reservatet og arbeid med Andfjorden marine
verneområde der Troms har en del av arealet i samarbeid med Nordland fylke. I sistnevnte arbeid har
FNF Troms hatt et faglig samarbeid med Sabima og fagrådgiver Norith Eckbo. Disse møtene er listet
under møter. FNF Troms er også en del av nettverket «Kysten vårres» som statsforvalter i Troms og
Finnmark leder og der organisasjoner, avfallsnæring og en rekke andre aktører innen marin
plastforsøpling er med, Naturvernforbundet Troms sin plastrådgiver er også med i dette nettverket og
er en ressurs også for FNF Troms sitt nettverk som faglig støtte.

Befaringer

2.5 Annen deltakelse*
FNF Troms deltar på konferanser, kurs, seminarer og på andre relevante arenaer der nettverk kan
utvides og informasjon innhentes. På grunn av korona-pandemien har det naturligvis også i år blitt
mindre fysisk deltagelse samt at digital deltakelse er å foretrekke i gitte tilfeller. Fysisk deltakelse er
merket med.*
Naturrestaureringskonferansen- Miljødirektoratet/NINA
Lynkurs Skykontoret: Smart samarbeid på Team og kanaler
Energi og miljørettskurs, nettbasert Juristenes utdanningssenter
Stikonferansen 2021
Lynkurs Skykontoret «Ta kontroll over varslene»
Webinar om hindre for deltakelse i friluftsliv og frivillig arbeid
Nasjonal vannmiljøkonferanse 2021
Webinar: Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur
Kurs i spillemidler arrangert av FNF Vestfold
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Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?
Kurs forvaltningsrett Juristenes utdanningssenter
Kurs havbruk og fiskeri Juristenes utdanningssenter
Naturkampen
Naturviterforum 2021
BIO-konferansen 2021 Her deltok Anne Lise Mortensen fra Naturvernforbundet Troms/FNF*
Hydrogenkonferanse i Vadsø Per Inge Guneriussen Naturvernforbundet Troms, styremedlem
deltok på vegne av FNF Troms i Vadsø. *
Kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger- FNF Akershus
Delte kunnskap om kystforskning i nord
Miljøetikk webinar Natuvernforbundet
Plan og bygningsloven på 1-2-3 – FNF Akershus
FNF Troms deltok på følgende interne FNF- samlinger
21.-24.09.2021 FNF Nasjonal samling, Bodø
Koordinatorsamling
11-12.11.2021 Regional FNF samling, Åfjord 4 styremedlemmer og koordinator deltok
FNF Troms har også deltatt på de ukentlige allmøtene i FNF når dette har vært mulig av
hensyn til kalenderen ellers.

Befaringer
FNF Troms var på befaring vedrørende vannforvaltningsplanarbeidet i Manndalselva i Kåfjord
kommune. Formålet med befaringen var å kunne gi innspill til arbeidet med habitatforbedrende tiltak
i elva og også søknader om midler til dette arbeidet. FNF Troms tok initiativ til befaringen noe som ble
godt mottatt. Deltakere på befaringen var: NJFF- Manndalen (representant for lokallaget og
befaringsguide), fylkessekretær fra NJFF- Troms, Plastrådigiver med kompetanse på elverestaurering
Maja Johansen fra Naturvernforbundet Troms, FNF Troms v/koordinator, vannområdekoordinator Jan
Arvid Holmgren og representant fra Kåfjord kommune. Befaringen foregikk i strålende vær over flere
timer og vi fikk god innsikt i problemstillingene og verdiene i elva. FNF Troms skrev en nettsak om
befaringen i etterkant og fikk delta på oppfølgingsmøte i regi av kommunen. https://fnfnett.no/troms/befaring-i-manndalselva-veien-mot-god-okologisk-tilstand-pa-vannet-og-en-levendeelv/ Pr. i dag ligger det inne søknad om midler til oppstart av tiltak i elva og FNF Troms vil følge opp
saken med lokallaget i NJFF- Manndalen som har lagt ned svært mye av sin kompetanse og
engasjement for elva.
I november 2021 deltok Per Inge Guneriussen, Naturvernforbundet Troms/styremedlem i FNF Troms
på befaring i Berlevåg i forbindelse med Hydrogenkonferansen i Vadsø 17 november. Formålet var å
se hvordan et hydrogenanlegg ser ut og lære mer om konsekvensene for natur og friluftsliv. I etterkant
leverte vår representant en rapport og la frem informasjon på styremøte i desember.
https://www.tffk.no/aktuelt/stor-interesse-for-hydrogenkonferanse-i-vadso.37769.aspx

2.6 Informasjon*
FNF i media
FNF Troms har vært med i 18 medieoppslag i løpet av 2021. Oppslagene gjaldt blant annet ildsjelprisen,
Friluftslivets uke, friluftslivsamling og i tillegg innlegg om Solneset og nedbygging av Tromsømarka- kan
leses her: https://www.itromso.no/meninger/i/X6k3Or/naerfriluftslivet-og-naernaturen-trengerSide 11 av 15

ogsa-arealer-bevar-marka-ved-solneset-na Denne artikkelen er ikke med i vår medierapport fra
tjenesten O-point og utgjør det 19 medieoppslaget.
Nettsider
All informasjon om FNF Troms finnes på våre nettsider og i løpet av året legger vi ut ulike nyhetssaker
og annen viktig informasjon. Vi har også en oversikt over pågående høringer og uttalelser vi har sendt.
FNF Troms har også hatt en artikkelserie som heter «Folk i Troms» der vi presenterer ulike medlemmer
i organisasjonene, formålet er å bli bedre kjent i nettverket og vise frem den frivillige innsatsen. FNF
Troms publiserte 43 innlegg/nyhetssaker på nettsiden i 2021.
FNF Troms sin nettside: https://fnf-nett.no/troms/
Sosiale medier
FNF Troms har en egen Facebook-side som er forlenget arm for FNF Troms sine nyheter, uttalelser og
arrangementer. Facebook-siden brukes også for å bli oppdatert på nyheter og arrangementer fra andre
natur- og friluftsorganisasjoner, kommune og andre myndigheter. I tillegg er dette en side der vi i stor
grad også deler forskningsnytt og der organisasjoner og andre kan ta kontakt. Pr. dato har FNF Troms
1.150 personer som «liker» siden og 1.257 som «følger» siden utfra data på Facebook.
FNF Troms på Facebook: https://www.facebook.com/Forum-for-natur-og-friluftsliv-Troms460917147304268

3. Organisatorisk*
3.1 Tilsluttede organisasjoner*
Troms turlag
Harstad turlag
Naturvernforbundet Troms
Norges jeger- og fiskerforbund Troms
Troms Orienteringskrets
4H Troms
Midt- Troms naturlag
Framtiden i våre hender NORD
Nord-norsk botanisk forening
Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund
KFUK-KFUM-speiderne Troms
Tromsø Casting- og fluefiskeforening
Troms fylkeskystlag
Birdlife avd. Troms
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3.2 Årsmøtet*
Årsmøtet ble holdt 03.03.2021 digitalt på Teams. Det var 16 personer til stede fra i alt 8
organisasjoner. Av de tilstedeværende organisasjonene var 8 stemmeberettigede. I tillegg var FNF
koordinator Christine Myrseth til stede. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet.

Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet:
Naturvernforbundet Troms
Midt-Troms Naturlag
Troms fylkeskystlag
Framtiden i våre hender NORD
Harstad Turlag
Troms Turlag
Norges jeger- og fiskerforbund Troms
4H Troms
Protokoll fra årsmøtet finnes her: https://fnf-nett.no/troms/om-oss/arsmote/

3.3 Styret*
Styret ble valgt på årsmøtet 3. mars 2021 og har bestått av:
Styreleder
Lene Bækkevold, Troms Turlag. (Fratrådte 15.12.2021)
Styremedlem Hilde Ovesen, 4H Troms. (Vara for styreleder fra 15.12.2021, styrets
beslutning på styremøte 15.12.2021, https://fnf-nett.no/troms/om-oss/styre/)
Styremedlem Per Inge Guneriussen, Naturvernforbundet Troms
Styremedlem Anders Einung Hansen, NJFF Troms
Styremedlem Haldis Valestrand, Troms Orienteringskrets
Varamedlem Jann Oskar Granheim, Midt Troms Naturlag
Varamedlem Alf Brustad, Troms Turlag
Varamedlem Svein Gunnar Karlstrøm, Framtiden i våre hender NORD
Varamedlem Eli Blomseth, Troms Orienteringskrets
Varamedlem Marianne Sunde, 4H Troms
Styret avholdt 4 møter i 2021 og behandlet 38 saker. FNF Troms har ikke praktisert personlig vara da
man ønsker fleksibilitet i styret når det gjelder oppmøte og mulighet til å delta. Dette har fungert
tilfredsstillende over år. Alle vara blir invitert med på styremøter og andre samlinger for styret.

3.4 Administrasjon*
Koordinator i FNF Troms er Christine Myrseth i 100 stilling. Kontorplass har vært på NIBIO Holt,
Holtveien 66, 9016 Tromsø. Grunnet koronapandemien har det vært hjemmekontor store deler av
året.
Grunnet en sykemelding august 2021 hadde FNF Troms en vikar i 14 dager. Vikaren var intern fra FNF
Buskerud, Linda Willamsen. Dette fungerte tilfredsstillende for driften av FNF Troms.
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3.5 Samarbeid i FNF
Friluftsfaglig samarbeid regionalt
Samarbeid mellom administrasjonen i friluftsavdeling Troms og Finnmark fylkeskommune,
Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Midtre-Hålogaland friluftsråd, Nord-Troms friluftsråd,
FNF Finnmark og Finnmark friluftsråd. I Troms har vi lang tradisjon for dette samarbeidet om
friluftsfaglige spørsmål og det er en stor styrke for vårt arbeid at vi har et faglig nettverk i fylket som vi
kan bruke til å jobbe enda bedre sammen for friluftslivet og folkehelse i vår region. Vi benytter
anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått.
FNF Troms er med i den fylkeskommunale prosjektgruppen knyttet til «Læring i friluft» og
«Friluftslivets ferdselsårer» og bidrar med perspektiver, informasjon og bidrag fra frivillighetens side.
Det friluftsfaglige samarbeidet vises også i den årlige friluftslivsamlingen der vi også har et faglig møte
der administrasjonen deltar. Gjennom året har vi også mulighet til å søke faglige råd i forbindelse med
friluftsrelevante saker og andre tema. Vi bruker også dette nettverket og samarbeidet til å jobbe med
bærekraftig besøksforvaltning og folkehelserelevante spørsmål.
Regionalt samarbeid i FNF
I FNF sitter det koordinatorer i alle fylker og det kollegiale nettverket er viktig for kompetanse og
erfaringsdeling og gir koordinatorene mulighet for et arbeidsmiljømessig gunstig fellesskap. Vi har
gode digitale kontaktflater i FNF og dette gir oss god mulighet for samhandling og samarbeid. FNF
Troms er del av det regionale samarbeidet der gruppen heter NORDpluss og består av FNF Finnmark,
FNF Nordland, FNF Trøndelag og FNF Innlandet.

4. Økonomi*
Forumets økonomi er i skrivende stund tilfredsstillende og vi har godt grunnlag for drift i 2022, men
grunnet endringer i vår kontorsituasjon der vi fra 2022 vil ha minst en dobling i kontorleie ser vi at vi
på sikt er i en mindre gunstig situasjon enn i dag. Fra juli 2022 har vi ikke lengre kontorplass på NIBIO
grunnet endringer hos dem og vi skal da leie kontorplass i Eidkjosen på Kvaløya- det rimeligste vi har
funnet som oppfyller arbeidsmiljøkrav. Tromsø er en svært dyr by og det er etter det vi kjenner til bare
Oslo og Akershus som har høyere leie enn Troms fra 2022.
I 2021 har FNF Troms mottatt 215 000 kr i driftsstøtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi har
mottatt 45 000 kr fra Norsk friluftsliv til Friluftslivets uke og Turmat fra hele verden. Fylkeskommunen
har støttet med aktivitetsmidler til Friluftslivets uke og ildsjelprisen med kroner 63 000. Tromsø
kommune har støttet Turmat fra hele verden med kroner 10 000. Samfunnsløftet v/ Sparebanken
Nord- Norge har støttet Ung ressurs i friluft og Ildsjelsprisen med henholdsvis 20 000 kr og 5000 kr. Vi
har mottatt 24 679 i momskompensasjon fra FNF Nasjonalt.
Inntektene for 2021 var 382 787 kroner og utgiftene var på 405 224 kroner. Årsresultatet ble et
underskudd på 21 829 kroner, men et mindre underskudd enn budsjettert med. Vi har tilfredsstillende
egenkapital på kroner 428 412.
Arbeidsgiver for ansatte i fylket er FNF nasjonalt, og lønnen og sosiale kostnader betales ut derfra. FNFkoordinatorene finansieres gjennom statlig og fylkeskommunal støtte. Den statlige støtten dekker i
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hovedsak lønnskostnadene for koordinatorene, mens de resterende andel (ca. 20 %) og drift dekkes
av driftstilskuddet fra fylkeskommunen.
Årsregnskapet for 2021 og revisjonsberetning følger etter årsberetningen. Styret bekrefter at
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at
årsregnskapet gir et rettvist bilde av FNF Troms eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

5. Årsrapporten signeres av styrets medlemmer og sittende daglig leder
(koordinator(er))
Tromsø 08.04.2022

Hilde Ovesen
Leder

Per Inge Guneriussen
Styremedlem

Haldis Valestrand
Styremedlem

Anders Einung Hansen
Styremedlem

Christine Myrseth
Koordinator/daglig leder
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