Forum for natur og friluftsliv Finnmark

FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR FNF- FINNMARK 2018
Forum for Natur- og Friluftsliv; FNF – Finnmark, er et samarbeidsforum mellom
natur- og friluftsorganisasjonene i Finnmark, med formål å ivareta aktuelle natur- og
friluftslivsinteresser innad i fylket.
1. Hovedmål for FNF- Finnmark:
• Være en arena hvor forvaltning av naturressurser og holdningsskapende arbeid
utvikles for å bevare naturmangfoldet og grunnlaget for alle typer friluftsliv for
framtida.
• Bidra til å styrke det grønne friluftsliv, med fokus på allmennhetens interesser,
folkehelse og tilbud for barn og unge for å skape tilhørighet, identitetsfølelse og bli
glad i Finnmarksnaturen.
• Fortsatt arbeid for å gjøre den administrative delen av forumet til et effektivt og
attraktivt knutepunkt for medlemsorganisasjonene når de ønsker å fremme sine
interesser. FNF- Finnmark skal i 2018 fortsette arbeidet med å knytte gode kontakter
med og mellom våre frivillige lag og foreninger.
• Synliggjøre FNF- Finnmark gjennom aktivt samfunnsengasjement slik at
forvaltningsmyndighetene tar oss med i beslutningsprosessene i saker vedrørende
natur og friluftsliv. FNF vil vektlegge godt samarbeid med Fylkesmannen,
Fylkeskommunen og Finnmarkseiendommen slik at vi kan oppnå større
gjennomslagskraft for våre satsinger.
• Sikre tilstrekkelige rammer for aktiv drift, samt videreutvikle kontakten med
organisasjonene for å kunne være et forum med tyngde i natur- friluftslivssaker.

2. Satsingsområder for 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsette arbeidet med prosjekt «Turkompis».
Utvikle samarbeidet med Finnmark friluftsråd
Bidra til å sette friluftslivspolitikk på dagsorden ved ulike tiltak og i ulike offentlige
fora.
Bidra til å ivareta allmennhetens friluftslivsinteresser ved aktivt følge
Finnmarkskommisjonen sine rapporter ved å videreutvikle kontaktnett, kunnskap og
spre informasjon, samt bidra med innspill.
Ivareta og videreutvikle samarbeidet med interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter over hele Finnmark.
Delta i referansegrupper og andre fora som arbeider med saksfelt innen natur og
friluftsliv.
Fokusere på nærfriluftsområder og tilhørende aktiviteter. Arbeidet med å ivareta areal
for å kunne gjennomføre disse aktivitetene blir derfor viktig.
Oppsøke aktuelle politiske arenaer for å informere om friluftsliv, folkehelse, statlige
finansieringsordninger og satsingsområder, samt Finnmarkskommisjonens arbeid.
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Utfordringer for FNF - Finnmark 2018
Særskilte forhold som gjelder her i Finnmark er blant annet følgende:
•

•
•

•

•
•

Finnmark er et fylke med stort naturmangfold, hvor friluftsliv har sterke røtter.
Tradisjonelt har finnmarkingene drevet høstingsbasert friluftsliv uten noen særlig
offentlig tilrettelegging. Med en slik type friluftsliv har engasjementet blant politikere
og myndighetene til dels vært fraværende, spesielt innen dette med en felles
friluftspolitikk. Finnmarkinger tar naturmangfoldet og friluftslivet for gitt!
Finnmarkseiendommen som grunneier til 96 % av arealene i fylket er en viktig
premissleverandør for bruk av utmarka, og må følges opp i forhold til dette.
Finnmarkskommisjonen jobber videre i sitt arbeid med å ta stilling til krav om
bruksretter og utstykking av privat grunn fra Finnmarkseiendommen. En særskilt
utfordring i denne forbindelse er krav om eksklusive bygdelagsrettigheter som nettopp
har vært oppe i Høyesterett. Utfallet fra dette vil skape en ny situasjon i forhold til
regulering av resursen basert på bosted.
Inngrepsfrie områder og tettstedsnære friluftsområder utsettes også for press i
Finnmark. Eksempler her er utbygging ved tettsteder, mange vindkraftplaner og nye
kraftlinjer, planer om mineralutvinning, reingjerder, økende reintall med fare for
nedbeiting, motorisert ferdsel, økning av fiskeoppdrett medførende potensiell økning
av lakselus og flere rømminger, med mer. Forsvare friluftsinteressene under det
pågående press mot finnmarksnaturen. Her nevnes gruveplaner, vindkraft- og
kraftlinjeutbygginger og ikke minst nye utfordringer i havbruksnæringen.
Det er vanskelig å få økonomisk støtte til drift av frivillige organisasjoner. I Finnmark
kan dette være en årsak til at betydelige organisasjoner som Naturvernforbundet og
Turistforeningen ikke har egne fylkessekretariat.
Få det grønne friluftslivet høyere opp på den politiske dagsorden og ivareta
allmennhetens interesser. Sentralt her er sikring av helhetlig forvaltning av FeFos
grunn ifm. Finnmarkskommisjonens arbeid. Vi ser på Finnmarksloven som et gode for
alle fylkets innbyggere, og ser det som FeFos oppgave å forsvare og forvalte disse
rettigheter.

Tiltak og Arbeidsområder for FNF- Finnmark 2018
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Nr INNHOLD
1
Arbeide med å få FNF
inn i nye rammer med
hensyn til
omorganisering av FNF
sentralt.
2
Bistå
medlemsorganisasjoner,
profilere våre
organisasjoner og FNFFinnmark i viktige
fellessaker og i naturlige
fora.
Utvikle FNF som
kontaktnett
3
Sende fortløpende ut
aktuell info til alle
medlemsorganisasjonene.
Vi skal også drive
oppsøkende virksomhet
blant
medlemsorganisasjoner
for å drøfte bruk av FNF,
tilslutning, aktuelle
ønsker og
arbeidsoppgaver.
4
Møtevirksomhet og delta
i/koordinere saker av
felles interesse.
5
Bidra til at Friluftslivets
Uke blir markert. Søke
om midler for
arrangement i regi av lag
og foreninger.
6
Arrangere fellesmøte
hvor årsplaner, budsjett
og arbeidsutvalg blir
valgt.
7
Søke ulike kilder for
finansiering til drift og
prosjekter i tillegg til
grunnfinansiering,
aktuelle kommuner,
fylkeskommunen, FeFo
og mulige fond/stiftelser
med mer.

Mobil: 90676736
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9

10

11

12

Samarbeide videre med
FNF Troms og FNF
Nordland om felles
utfordringer.
Videreføre oppgaven med
å følge opp allmennhetens
og
friluftslivsorganisasjonenes
interesser i tilknytning til
aktuelle saker for
Finnmarkskommisjonen og
Utmarksdomstolen.
Samarbeide nært med
NJFF og øvrige naturfriluftsorganisasjoner i
ressursgruppe og
referansegrupper, samt
interesserepresentantene
for friluftsliv.
Følge opp arealsaker på
fylkesplan med hensyn til
ivaretakelse av viktige
inngrepsfrie og
verneverdige områder,
samt nærfriluftsområder og
andre viktige
friluftsområder.
Aktuelle utfordringer er
revisjon av
kommuneplaner,
vannforvaltningsarbeid,
samt gruve- og
vindkraftplaner.
Arealbruk langs kysten
utfordres av økende
oppdrettsnæring og
sjødeponier fra gruvedrift.
Bruke
samarbeidsnettverket for å
bistå våre organisasjoner i
informasjonsspredning og
alliansebygging.
Jobbe for å skaffe oversikt
over aktuelle planprosesser
og høringsfrister, sikre
status som høringsinstans i
viktige arealsaker og
rullering av overordnede
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13
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planer og aktuelle
kommuneplaner som vil ha
innvirkning på friluftslivet.
Holde god kontakt med
fylkeskommunen for
oppfølging av
friluftslivsoppgaver,
herunder
nærfriluftslivstiltak og
folkehelsearbeid.
Holde god kontakt med
fylkets største grunneier,
FeFo, i saker som berører
natur- friluftsliv.
Bidra til konfliktløsning og
økt kunnskap i saker som
angår allmennhetens
tilgang til friluftsliv. Bygge
allianser med andre.
utmarksbrukere.
Bygge opp en detaljert
oversikt aktuelle
lag/foreninger over hele
fylket.
Oppfølging av
Vanndirektivet Finnmark
Søke å få en
samarbeidsavtale og
møterett til styremøter i
Finnmark friluftsråd
Vurdere fortsettelsen av
prosjekt «Turkompis»

Mobil: 90676736
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STRATEGIPLAN 2018 – 2021
LANGSIKTIGE MÅLSETNINGER FOR FNF FINNMARK
ORGANISASJON INNHOLD
Kontinuitet i drift
Aktivt AU med
av FNF
representasjon fra minst 5
ulike organisasjoner.
Avklare ansvar og oppgaver i
forhold til FNF sentralt
Aktivt kontaktnett
Styrk kontaktnettet i
samarbeidsforumet.
Tilslutning
Økt tilslutning fra aktuelle
lag og foreninger i Finnmark.
AKTUELLE SAKER
Arealsaker med mer

Friluftsliv på den
politiske dagsorden.
Synliggjøre
friluftsinteressene.

Tilrettelegging for
Mobil: 90676736

KOMMENTAR/GJENNOMFØRT

KOMMENTAR/GJENNOMFØRT
INNHOLD
• Bidra til å løfte fram
viktige arealsaker som
angår natur- og
friluftsinteressene, og at
det blir gitt høring til
viktige saker for FNF.
• Følge opp saker om
omfattende kraftlinjeplaner, planer om store
vindkraftutbygginger, og
andre større inngrep.
• Følge opp utfordringene
ved økende arealbehov
og miljøtrusler fra
Havbruksnæringen.
• Bidra til å synliggjøre
friluftslivet i fylkeskommunen, kommunene
og FeFos strategier og
planarbeid.
• Bidra til fokus på
friluftsliv som trivselsfaktor, kulturbærer og
folkehelsesatsing.
• Bidra til å øke
bevilgningene til
friluftstiltak i fylket.
• Markere Friluftslivets
Uke.
• Samarbeide med
friluftsrådet i fylket
• Bidra til prosjekter for
FNF-Finnmark
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friluftsliv

tilrettelegging og
friluftslivsaktiviteter
sammen med
organisasjonene.
• Informere om midler og
søknadsfrister.
Finnmarkskommisjonen Følge allmennhetens
interesser i forhold til
Finnmarkskommisjonen sine
rapporter.

BUDSJETTFORSLAG FOR 2018:
100 % koordinatorstilling
Inntekter:

Utgifter:

Mobil: 90676736

Driftstøtte fra FNF
Fylkeskommunen drift
Grønne midler FeFo
Friluftslivets uke NF
NF oppfølging FK
Øremerkede/videreførte prosjektmidler
Gjensidigestiftelsen
FFK «Turkompis»
Aktivitetsrettede reisetilskudd
Sum inntekt

kr 150.000
kr 45.000
kr 10.000
kr 25.000
kr 30.000
kr 11.275
kr 300.000
k. 150.000
kr 26.000
kr 747.275

Koordinatorstilling 20%
Driftsutgifter
Prosjektstilling turkompis
Administrasjon turkompis
Kontorutgifter
Prosjekt
Aktivitet
Kurs
Reiser/møter
Totalt

kr 100.000
kr 50.000
kr 300.000
kr 150 000
kr 53.000
kr 11.275
kr 35.000
kr 10.000
kr 35,000
kr 744.275
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