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Forum for natur og friluftsliv Troms takker for invitasjonen til å bli med på innspillmøter i regi av SV 

og vi må bare beklage at vi ikke hadde kapasitet til å stille på møtene. Vi håper likevel at et skriftlig 

innspill kan være av interesse og styret i FNF Troms vil i det følgende spille inn viktige saker som FNF 

sitt nettverk jobber med.  

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Troms 

fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena 

for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. 

 

• Naturkrisen rammer også norsk natur og for natur- og friluftslivsinteressene er det viktig å 

påpeke at et stadig og pågående naturtap gjennom bit for bit nedbygging, fragmentering og 

stadig behov for nye arealer ikke er ønskelig og dypt bekymringsfullt1. Spesielt i en landsdel 

som har en sårbar arktisk natur og manglende kunnskapsgrunnlag om vårt naturmangfold. I 

skrivende stund er det kun Senja kommune som har utarbeidet en naturmangfolddelplan. 

• Friluftsliv og folkehelse- og betydningen dette har også for sosial bærekraft er viktige verdier 

for oss- og vi må unngå den stadige nedbyggingen av friluftslivsområder- det skjer hele tiden- 

bit for bit. Her har vi ulike kartlegginger og planer som burde kunne gi bedre forutsigbarhet 

for disse områdene som et minimum.  

• Det er viktig for oss å signalisere at også friluftsliv skal ta hensyn til naturverdier i vår bruk av 

natur- og vi håper dette er et eksempel til etterfølgelse for alle som ønsker en bit av vår felles 

allmenning. Vi må alle ta ansvar og vi er klar for å ta vårt. 2 

• Oppsummert er sporløs ferdsel og behovet for å løfte dette som en verdi viktig fra et 

friluftslivsperspektiv og det å bevare natur- også i nord- svært viktig. Vi har en naturkapital 

 

1 https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/visst-hastar-det-med-det-grone-skiftet-men-unnga-
storstilt-tap-av-natur/  
2 https://norskfriluftsliv.no/se-friluftslivets-baerekraftsplakat/ 
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som er viktig i et europeisk perspektiv og denne naturen kan også bli viktig for å oppfylle krav 

etter den kommende naturavtalen.  

• Vi håper at SV vil løfte betydningen av intakte økosystemer, gjenbruk av areal og et 

bærekraftig friluftsliv som en viktig verdi.  

• Naturkunnskap – flere av våre organisasjoner bidrar på ulik måte til økning av naturkunnskap 

og flere er også engasjert i løftet av Læring i friluft. Eksempler på dette er 4H Troms som har 

jobbet med Turmat fra hele verden, Midt-Troms naturlag som har drevet med formidling til 

skoleklasser og kartlegging i flere årtier- vi minner også om  

https://www.sabima.no/naturkampen-vurderingskriterier/ som viser at vi trenger flere 

naturmangfoldplaner og kompetanse i kommunene, Troms Orientering gjennom o-kart for 

skolene med fokus også på naturinformasjon: I O-idretten har historiske poster og poster med 

kulturverdi, naturfenomen osv, sporløs ferdsel og strandrydding osv. Dagens ordlyd er «minst 

mulig skade på naturmiljøet med sitt plante og 

dyreliv» http://www.orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/. 

Naturvernforbundet Troms har Vårt hav prosjekt med undervisnings og ryddeopplegg for 

skoleklasser. Våre organisasjoner brenner for at politisk nivå jobber for at Læring i friluft, 

samarbeid med organisasjoner og fokus på naturkunnskap om vår region i større grad kommer 

på dagsorden og at gode samarbeid mellom kommuner og frivillighet blir løftet frem som en 

mulighet.  

 

 

 
 

 

På vegne av styret i FNF Troms og med takk for at vi fikk komme med innspill!  

 

Christine Myrseth (koordinator)  

 

 

Jann Oskar Granheim (styreleder) 
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