Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FNF-B)
Årsplan 2018
MÅLSETNINGER:
Målsetning 1: Arbeide for å sikre natur og friluftsliv


FNF Buskerud kommer med innspill for å ivareta natur- og friluftsinteressene i fylket og at disse blir
hørt og synliggjort i plansaker.
o Høringsaker angående hytter og utbygginger nord i Buskerud har høy prioritet.
o Norefjell er et fjellområde der FNF skal følge ekstra godt med
o FNF følger opp utbyggingsplaner for vannkraft i hele Buskerud
Det forutsettes at organisasjonene har et selvstedig engasjement i de saker FNF skal arbeide med.








Følge opp de ulike kommuneplanenes arealdel og deres fokus på natur og friluftsliv
Følge opp lovendringen i motorferdsel og ta stilling til eventuelle løyper som ønskes etablert i
kommunene.
Delta i overordnede areal og planprosesser for Buskerud og uttale oss i disse.
Følge opp forvaltningen av Statskog sin eiendommer.
Styrke og fremme allemannsretten
Bistå organisasjonene i prosessen rundt kartlegging og verdisetting av friluftlivsområder.

Målsetning 2: Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet




Delta på møter der viktige saker angående natur og friluftsliv blir tatt opp
Skrive høringssvar/brev og publisere disse på nettsiden
Koordiner arrangementet #nattinaturen og Friluftslivets uke

Målsetning 3: Ha god kontakt med myndighetene







Kontakte fylkesmannen i relevante saker
Ha et samarbeid med fylkeskommunen gjennom møter og samarbeid om styrking av friluftslivet.
Gjøre FNF-B kjent i kommunene.
Samarbeide med kommuner om å utvikle en god modell for «Lokale FNF/Friluftsråd» som fungerer
tilsvarende idrettsrådet i kommunene.
Ha kontakt med andre FNF i relevante saker i områder hvor vi tilhører samme forvaltningsregioner.
Søke midler til drift av FNF Buskerud hos Fylkeskommunen

Målsetning 4: Bygge kompetanse i organisasjonene




Bidra med kompetanse ved å svare på forespørsler fra organisasjonene.
Arrangere temamøter for organisasjoner
Arbeide med etablering og formingen av et «friluftråd» i Drammen/NedreBuskerud som fungerer
tilsvarende idretsrådet i kommunene.

Målsetning 5: Fremme gevinsten av friluftsliv for folkehelsen



Kommunisere der det er naturlig at friluftsliv er gjennom sin kombinasjon av fysisk aktivitet og
naturopplevelser blant de viktigste bidragene til vår totale helsetilstand.
Arbeide for «Universell utforming» – best mulig for flest mulig

Potensielle konfliktområder:
(Saker koordinator ikke går ut med før intern diskusjon i styret/tilsluttede organisasjoner, i
henhold til dokumentet «Arbeidsform FNF Buskerud».)


Alle saker om motorferdsel tas opp med styret. Koordinator kan allikevel bistå med kompetanse til




organisasjoner og myndigheter om krav til saksgang, utredninger ol.
Rovdyrforvaltning blir vanligvis ikke behandlet av FNF, men av de respektive organisasjoner.
Jakt på spesifikke arter blir vanligvis ikke behandlet av FNF, men av de respektive organisasjoner.

