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Strategiplan 2016 - 2020
FNF Nordlands drift skal være i henhold til styringsdokument vedtatt av den nasjonale
styringsgruppa og egne vedtatte retningslinjer.
FNF Nordland skal være et forum og en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttete
organisasjonene, og styrke deres arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Det skal legges
opp til kompetanseoppbygging i organisasjonene og bygges et felles kompetansenettverk
innen natur og friluftsliv. FNF Nordland skal ha god kontakt med myndighetene og påvirke i
relevante plan- og saksprosesser.
FNF nasjonalt ivaretar arbeidsgiveransvaret for koordinatoren og styret i FNF Nordland
følger opp det faglige arbeidet og er budsjettansvarlig.

Overordnede strategier i perioden 2016 - 2020
Overordnede strategier for perioden er at FNF Nordland skal:
- Sikre inngrepsfri natur og biologisk mangfold
- Sikre arealer for natur og friluftsliv. Allmennheten skal sikres tilgang til
friluftslivsområder.
- Bedre folkehelse gjennom mer fysisk aktivitet i hverdagen og helsefremmende
samfunnsutvikling. Inaktive grupper skal inkluderes i friluftslivsaktivitet.

Nettverksbygging og kompetanseheving i organisasjonene
FNF Nordland skal styrke kompetansen hos de tilsluttete organisasjonene og drifte og
videreutvikle nettverket av ressurspersoner som er etablert fylket. FNF Nordland skal følge
prinsippene «å lære gjennom å gjøre» og «gjøre hverandre gode» gjennom aktiv deltakelse.
Koordinator skal som hovedregel reise ut i fylket, besøke organisasjonene og legge til rette
for aktiv deltakelse i saker og planprosesser som berører natur og friluftsliv. Ved møter på
dagtid kan ressurspersoner kjøpes fri fra arbeid. På den måten sikres medvirkning lokalt og
det blir en effektiv arbeidsprosess. Eksempler på møteplasser og arrangementer som FNF
Nordland skal legge til rette for deltakelse på er:
- befaringer i utbyggingssaker
- referansegrupper for vernerområder
- relevante møter, samlinger og seminarer
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Forum for Natur og friluftsliv i Nordland
Eiaveien 5. 8208 Fauske.
Telefon: 90 80 61 46 www.fnf-nett.no/nordland E-post: nordland@fnf-nett.no
Organisasjoner tilsluttet FNF Nordland:
Turistforeningene i Nordland, KFUM/ KFUK Speidere i Nordland, Salten krets av Norges speiderforbund, Norges Jeger og Fiskeforbund,
Nordland, Nordland Orienteringskrets, Nordland 4H, Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, Polarsirkelen Friluftsråd, Ofoten
Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd, Naturvernforbundet i Nordland, Leknes Padleklubb, Syklistenes landsforbund avd. Bodø, Salten Naturlag.

Påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion
FNF Nordland skal arbeide med langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor
besluttende myndigheter og opinionen. FNF Nordland skal engasjere seg og påvirke i saker
som har konsekvenser for natur, friluftsliv og folkehelse.
FNF Nordland skal bruke media, sosiale medier og nettsiden til å synliggjøre hvordan forumet
jobber og sette saker som berører natur og friluftsliv på dagsorden.
FNF Nordland skal uttale seg i saker som berører natur og friluftsliv. Høringsuttalelser skal ha
forankring hos de tilsluttete organisasjonene og hvilke organisasjoner som har samarbeidet
om uttalelsen og/eller gitt sin tilslutning skal synliggjøres innledningsvis.

Kontakt med myndighetene
FNF Nordland skal ha god kontakt med myndighetene. Det skal blant annet:
- gjennomføres årlige drøftingsmøter med fylkesmann og fylkeskommune
- legges til rette for deltakelse på aktuelle konferanser og møteplasser med
forvatningsmyndighetene til stede
FNF Nordland skal sikre at de tilsluttete natur- og friluftslivsorganisasjonene medvirker i
planprosesser og påse at myndigheten faktisk legger til rette for medvirkning.

Friluftsliv og folkehelse
FNF Nordland skal synliggjøre friluftslivets betydning i folkehelsearbeidet og legge til rette
for at de tilsluttete organisasjonene kan bruke sin aktivitetskompetanse. Samtidig skal
organisasjonene øke sin kompetanse på aktivisering av inaktive grupper.
FNF Nordland skal påvirke friluftslivspolitikken i fylket og påvirke arealplanlegginga for å
fremme fysisk aktivitet i dagliglivet, både som høringspart og gjennom deltakelse på
relevante arrangementer. Det er viktig å styrke samarbeidet med de andre aktørene i
folkehelsearbeidet, med særlig vekt på at kommunene samarbeider med de frivillige natur- og
friluftslivsorganisasjonene.
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