
 

 

 

 

 

 

 

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå for å styrke de 

tilsluttede organisasjoners arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i.  

 
Hovedmål og 
satsingsområder 

Delmål Hovedoppgaver 2022 

Sette naturverdier 
og friluftsliv på 
dagsorden i 
samfunnet  

Mer aktiv bruk av 
presse og egne 
mediekanaler 

Delta i samfunnsdebatten gjennom innlegg og reportasjer i media 

Sende pressemelding om uttalelser fra FNF Agder 

Gi ut nyhetsbrev hver 3.uke 

Lage egne nyhetssaker om prioriterte saker av allmenn interesse på egne 
nettsider 

Friluftslivets uke Videresende informasjon fra Norsk Friluftsliv og være pådriver for at 
tilsluttede organisasjoner oppretter arrangementer i aktivitetskalenderen 

Følge opp publiseringsplan fra Norsk Friluftsliv 

Gjennomføre politisk bålsamtale som felles arrangement 

Ha god kontakt 
med lokale og 
regionale 
myndigheter 

Videreføre 
samarbeidsavtalen 
med Agder 
fylkeskommune 

Ha minst ett møte med kontaktpersonene for samarbeidsavtalen i Agder 
fylkeskommune 

Følge opp punktene i samarbeidsavtalen 

Delta som arrangør av ett seminar sammen med fylkeskommunen  

Bygge gode 
nettverk mellom 
organisasjonene, 
med politikere og 
andre relevante 
aktører 

Videreutvikle 
samarbeidet 
mellom 
organisasjonene i 
nettverket 

Arrangere nettverkssamling i forbindelse med årsmøtet 

Knytte kontakter med ressurspersoner i de lokale foreningene 

Gjøre forumets arbeid bedre kjent blant styremedlemmer i de tilsluttede 
organisasjonene og trekke dem inn i arbeidet med ny strategiplan for FNF 
Agder 

Arbeide for å få med flere organisasjoner med i forumet 

Bli bedre kjent som 
forum blant fylkes- 
og 
kommunepolitikere, 
og gjøre dem kjent 
med våre 
hovedinteresser i 
Agder 

Invitere fylkespolitikerne til minst en bålsamtale 

Invitere politikere og andre relevante aktører til møter og arrangementer 

Be om møter med hovedutvalg for næring, klima og miljø og hovedutvalg 
for kultur, folkehelse og frivillighet i fylkeskommunen 

Påvirke i relevante 
plan- og 
saksprosesser som 
har konsekvenser 
for naturverdier 
og friluftsliv 

Gi gode og grundige 
høringsuttalelser til 
viktige og styre-
prioriterte saker 

Følge opp saker som vedrører natur- og friluftslivsinteresser 

Regional plan for naturmangfold 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 

Arbeide mer med 
kommuneplaner, 
særlig i kommuner 
med stort 
utbyggings-press 

Arealplan for Kristiansand, Froland og Lyngdal kommune 

Bygge 
kompetanse i 
organisasjonene 

Videreutvikle 
kompetansen til 
organisasjonene 
gjennom 
temamøter og 
seminarer 

Gjennomføre følgende kurs og seminarer, dersom det blir gitt tilskudd fra 
eksterne; 

- Vannseminar 
- Kurs i QGIS og georeferering 
- Kurs i Artsobservasjoner 

Holde følgende kurs/seminarer for tilsluttede: 
- Effektiv påvirkning og mediearbeid 
- Planprosesser – hvorfor skal vi bry oss? 

 

Årsplan 2022 
Vedtatt av årsmøtet xx.xx.xx 


