Årsmelding 2015 - Forum for Natur og Friluftsliv Østfold
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.
FNF Østfold hadde fram til 31. april 2015 en ansatt fylkeskoordinator (Ola Wergeland Krog) i
80% stilling, lokalisert ved NJFF Østfolds kontor i Rakkestad. Fra 10. september ble det ansatt
en ny koordinator (Nina Frydenlund) som har fått kontorer på Skjærgårdens Hus i
Skjærhalden. Stillingen ble lyst ut som 80-100%, men Nina Frydenlund ønsket i første
omgang 80% for å ha tid til å gjøre ferdig påbegynte prosjekter andre steder.
FNF Østfold er nå samlokalisert med forvalteren for Ytre Hvaler Nasjonalpark, Statens
Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten og har i så måte et godt faglig miljø rundt seg.
2. Saker (eksternt)
Østfold er det tredje tettest befolkede fylket i landet (72 innb./km2 mot f.eks. 7 i Hedmark)
og presset på viktige arenaer for utøvelse av friluftsliv og bevaring av naturmangfold er stort.
Viktigste saker:
Kystverkets prosjekter; utvidelsen av Borg havn (Borg I) og ”utbedringen” av farleden fra Ytre
Hvaler Nasjonalpark og opp til Borg Havn (Borg II) har i flere år representert den absolutt
største trusselen mot miljø, naturmangfold og friluftslivsområder i fylket. Utredning av
prosjektene har pågått i mange år og mengden rapporter og sakspapirer er svært stor. FNFkoordinator Ola Wergeland Krog har derfor vært nødt til å bruke svært mye tid på å skaffe
seg tilstrekkelig oversikt til effektivt å kunne motarbeide prosjektene. Dette tok også mye tid
i 2015. I tillegg har vindkraft vært en stor og viktig sak. 24. mars 2015 ble anken til
utbyggerne avslått hos OED og dette var endelig avslag på konsesjonssøknaden til Aremark
Vindpark.
Vi ser at det er stort press på arealene, så det er fortsatt stort behov for å følge opp store og
små arealsaker i kommunene.
Uttalelser:
FNF-Østfold har i løpet av 2015 uttalt seg om KVU for kryssing av Oslofjorden, og forenkling
av utmarksforvaltningen. Det ble også levert høringssvar på 2. høring på regional plan for
vannforvaltning i vannregion Glomma. Det er sendt innspill til Kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet i Våler kommune, samt brev til Våler kommune om privatisering av Rosveien.
Møter:
Ola Wergeland Krog hadde diverse møter med aktører i fylket; deriblant
Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens Friluftsråd, Østfold fylkeskommune, Hvaler MDG,
Vestfjellas Venner, La Naturen Leve, seminar om fornybar energi på Litteraturhuset.
Nina Frydenlund har vært med på faggruppemøte for vannkvalitet og vassdragsbruk i
vannområde Glomma Sør, hatt møte med Østfold fylkeskommunes seksjon for plan og miljø
og presentert FNF Østfold. Det ble avholdt et utvidet AU-møte med tema vannforvaltning, i
samarbeid med Åsa Renman som er vår vannkoordinator. Vi var også representert på møte
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med Kystverket om farled- og mudringsprosjektet. Det har vært avholdt to kontaktmøter
med Østfold Fylkeskommune.
Representasjon:
Ola Wergeland Krog deltok i turskiltprosjektet, Østfoldkonferansen og Oslofjordkonferansen.
Nina Frydenlund deltok på friluftslivsamling i regi av Miljødirektoratet i Trondheim, seminar i
regi av Oslofjordens Friluftsråd og Fagrådet for Ytre Oslofjord, seminar i regi av Norsk
Vannforening, fylkesordførerens tur/avslutning av Friluftslivets år 2015.
Informasjon:
FNF Østfold ved Ola Wergeland Krog har hatt foredrag om biologisk mangfold i
kulturlandskapet for Sarpsborg Hagelag, samt informasjonsarbeid i forbindelse med
Strandryddedagen. Det er også skrevet leserinnlegg om Aremark Vindpark og Høgås, samt
vindkraft og lokaldemokrati.
Nina har opprettet en egen Facebook-side for FNF Østfold samt oppdatert Twitter-konto:
@fnfostfold. Web-side: http://www.fnf-nett.no/2100.2098.Ostfold.html
FNF Østfold ved Nina Frydenlund har skrevet debattinnlegg i Moss avis om privatisering av
Rosveien, på vegne av DNT og NJFF. Det har også vært publisert debattinnlegg om
Fredrikstad kommunes vedtak om skianlegg på Veum, innenfor markagrensa. Dette var en
mer prinsipiell sak i forhold til kommunens saksbehandling. Publiserer nesten daglig på
Facebook relevante artikler for følgere og tilsluttede organisasjoner. De to koordinatorene
har også i fellesskap publisert en kronikk om Borg Havn i nettmagasinet www.harvest.as
3. Organisatorisk (internt)
Tilsluttede organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold (NiØ), Den Norske Turistforening (DNT) (som består av 4
foreninger; DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, Tistedalens Friluftslag) ,
Oslofjorden Friluftsråd (OF), 4H Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold (NJFF),
Norsk Ornitologisk Forening Østfold (NOF) og Østfold Botaniske Forening (ØB).
Arbeidsutvalg:
Alle organisasjonene har en representant i Arbeidsutvalget (DNT har i henhold til
Styringsdokumentet for FNF én felles representant)
Representantene har vært:
DNT – Magne Kværum (leder )
NiØ – Håkon Borch
OF – Cathrine Restad-Hvalby og Rune Svensson
4H Østfold – Anja Lillerud
NJFF Østfold – Vidar Holthe
NOF- Rune Aae
ØB- Jan Ingar Båtvik
(Fra desember 2015 har NOF og ØB en felles representant i AU; Ole Petter Skallebakke)
Møtevirksomhet AU:
Fellesmøte 3. mars
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AU-møte 27. april
AU-møte og intervjuer 2. juli. Anja Lillerud, Vidar Holthe og Magne Kværum møtte, og ble
ansettelsesutvalg.
Gjennomførte intervju med 4 søkere til koordinatorstillingen 2. juli og 13. juli.
Første AU-møte med ny koordinator avholdt 16. september.
AU-møte 17. desember med vannkoordinator Åsa Renman
Administrasjon:
Det er opprettet en sentral organisasjon for Forum for Natur og Friluftsliv som skal ha det
tekniske arbeidsgiveransvaret for koordinatorene i fylkene. Ny organisasjon vedtatt i mai
2015. Daglig leder ansatt fra 01.01.2016. (Se eget styringsdokument for FNF Sentralt)
Koordinator i perioden 01.01.2015 – 31.04.2015 var Ola Wergeland Krog (80% stilling)
Koordinator i perioden 10.09.2015-31.12.2015 var Nina Frydenlund (80% stilling)
Teknisk arbeidsgiveransvar for Ole Wergeland Krog var NJFF Østfold.
Arbeidsgiver for Nina Frydenlund er FNF Sentralt.
4. Økonomi
Den økonomiske situasjonen for FNF Østfold er tilfredsstillende. Midler til drift av FNF
Østfold har kommet fra Norsk Friluftsliv samt fra Østfold Fylkeskommune. Den økonomiske
modellen endres for 2016, da midler vil komme fra FNF Sentralt og Østfold Fylkeskommune.
Skjærhalden, 3. mars 2015
Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator
FNF Østfold
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