
 

 

Forum for natur og friluftsliv Buskerud 

Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og friluftslivsorganisasjoner 

i Buskerud. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å 

ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 
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Innspill kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg 

– Lier kommune 
 

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud (FNF-B) viser til kommunedelplanarbeidet for idrett, fysisk 

aktivitet, friluftsliv og anlegg, og vil på vegne av våre medlemsorganisasjoner komme med et 

høringssvar i saken. 

Friluftsliv 

Nedre Buskerud har gjennom lengre tid vært under et sterkt utbyggingspress, og har gjennomgått store 

forandringer med store konsekvenser for både natur- og friluftslivsverdier. Arealene som er 

disponibelt for friluftsliv i kommunen blir mer og mer begrenset, og bevaring og optimalisering av de 

gjenværende områdene må prioriteres høyt slik at naturgrunnlaget for dagens om morgendagens 

friluftsliv bevares.  

Nærfriluftslivet er et lavterskeltilbud som bidrar til økt livskvalitet og god helse for beboerne, og slike 

aktiviteter som bør tilrettelegges er blant annet spaserturer, badeplasser, trygge og sikre løyper og tur-

nett for alle befolkningsgrupper, møteplasser og fiskeplasser. Her er det også viktig å få til en god 

tilknytning mellom eksisterende friluftsområder og offentlige institusjoner (som for eksempel skolene 

i kommunen) og innbyggernes arbeidsplasser for å øke muligheten for pendling til fort og på sykkel. 

Presset på områdets nærfriluftslivsområder er stort, og nye områder som kan benyttes av store 

befolkningsgrupper både lokalt og regionalt må prioriteres i den videre satsing på friluftslivet i 

kommunen. Et absolutt krav for god videre forvaltning av arealer i kommunen er at friluftsområdene i 

kommunen kartlegges og at de fremkommende dataene tas i bruk. 

I tillegg vil vi påpeke at stier,veier,snarveier ol. bør kartfestes i kommunens kartverk. Dette for å sikre 

at man vet hvor disse er når det brukes GIS til planlegginger. Dette vil også sikre stiene for stengsler 

ol. Som for eksempel garasjer, tilbygg osv. 

Lokal organisering 

Idretten har historisk sett hatt, og har fortsatt, betydelig større tilgang til ressurser og arbeidskraft i 

forhold til friluftslivet. Dette fører til en redusert mulighet til utvikling innen friluftslivet, og redusert 

samarbeid og koordinering mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene internt og med kommunen og 

fylkeskommunen. 

FNF Buskerud ønsker å fremheve behovet for en lokal organisering for Nedre Buskerud og en betalt 

stilling som skal ha fokus på å koordinere natur- og friluftsorganisasjonenes virksomhet og aktiviteter 

opp mot kommunen, arbeide med planer for friluftslivet og samordne disse med natur- og 

friluftsorganisasjonene, samt at den ansatte skal jobbe med å samordne deltagelse fra flere 

organisasjoner på store kommunale og interkommunale friluftsaktiviteter som: Skogdagene, 

Friluftsskolene, Friluftslivets Uke, Kom-deg-ut dagen og liknende arrangementer. 



Vi vil også påpeke at navnet Friluftsråd knyttes til de interkommunale friluftsråden og bør ikke brukes 

i andre tilfeller for å ikke skape forvirring. 

Friluftslivets hus 

For en videre satsing innen friluftsliv i kommunen er det et stort behov for en bedre samarbeidsarena 

der kommunen sine natur- og friluftsorganisasjoner kan samles og dele arbeidslokaler. Det foreslås 

derfor dannelsen av et Friluftslivets Hus i Drammen, noe som er blitt gjennomført i flere andre 

kommuner med stor suksess, og vil gi et stort og god potensiale for økt samarbeid og 

gjennomføringsevne mellom natur- og friluftsorganisasjonene internt og mellom de og offentlig 

sektor. En investering i et Friluftslivets Hus vil samle kommunen sine frivillige natur- og 

friluftslivsorganisasjoner under samme tak og oppmuntre til samarbeid, økt aktivitetsutveksling, 

innovasjon, ideutveksling, samt en bedre organisering og arbeidsfordeling både internt og med 

offentlig sektor. 

Allerede nå har enkelte kommuner gitt signaler på støtte til en stilling og har gitt støtte til etablering av 

et Friluftlivets hus. 
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 Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    

Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

 Følgende 11 organisasjoner er tilsuttet FNF Buskerud: 

DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening, 

Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets 
av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd. Buskerud, 

Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb. 
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