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Alle kommuner i Finnmark 

 

 

Kirkenes, 16.09.2022 

 

Hei. 

For å ha en fornuftig og langsiktig arealforvaltning trenger vi kunnskap. Nå har det kommet et tilbud 
til landets kommuner for å til dette. Dette tilbudet vil gi kommunene en bedre oversikt over de 
naturverdiene dere styrer over og gi råd om hva som behøves for å få bærekraftig arealforvaltning. 
Sabima (paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge) har fått midler fra 
Forskningsrådet til å besøke kommuner i landet (opp til tre i Finnmark) for å skreddersy en 
konsultasjon for nettopp din kommune. 

 

Fredrik er tilgjengelig for en tur til Finnmark i februar. Ettersom Fredrik Vikse fra Sabima bare kan 
komme til tre kommuner (gjelder alle fylker) så vil det være en veldig stor fordel om de 
kommunene som har ønske av foredrag slår seg sammen slik at flere får utbytte av besøket.  

 

Hvert foredrag er sponset av Forskningsrådet. Kommunens egenandel vil komme på 5000 kroner per 
foredrag. Der flere kommuner slår seg sammen vil både utbytte og kostnad deles med flere.  

 

Jeg vil koordinere slik at foredragene treffer best mulig for flest mulig kommuner. Send interesse 
til denne eposten finnmark@FNF-nett.no så raskt som mulig. (Dersom det er interesse, men det 
ikke avgjort, er det også verdifullt med tilbakemelding for videre planlegging).  

 

Jeg trenger å vite: 

• Ønsket dato i februar: 

• En arealutfordring som kommunen ønsker spesielt fokus på 

• Forslag til by/sted der foredraget kan holdes 

Arealplanlegging og mulighet for foredrag om 
arealforvaltning 

http://www.fnf-nett.no/agder
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For mer info se https://www.sabima.no/bestill-foredrag/  

 

Ellers er naturkampen 2022, som viser rangering av landets kommuner knyttet til natur klar. Denne 
rangeringen viser at i Finnmark er Sør-Varanger vinner (53. plass nasjonalt), Kautokeino på 
andreplass (75. plass nasjonalt) og Måsøy på tredjeplass (84. plass nasjonalt).  

Se hvordan din kommune har gjort det 
her: https://naturkampen.sabima.no/fylke/troms_og_finnmark 

TROMS OG FINNMARK fylke - Naturkampen 

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for 
bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og 
rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Sjekk din kommune! 

naturkampen.sabima.no 

Om noe er uklart ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Per Erik Motrøen 

Koordinator i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Finnmark 
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