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 til kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg
2017-2020
Vi har gjennomlest planforslaget kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og
anlegg. Vårt hovedfokus har vært delen som omhandler friluftsliv. Det er bra å se at
kommunen har fokus på friluftsliv i forslaget til planen.
Vi har følgende kommentarer til 4.1.3 Aktivitetsmål innen friluftsliv delmål 1:
Kommunen har i tiltak satt opp «samarbeidsforum mellom kommune og frivillige
organisasjoner» Vi støtter opp om en bedre organisering av friluftslivet, men i en annen form.
Da Nedre Eiker på sikt vil bli sammenslått med bl.a. Drammen ønsker vi at kommunen bidrar
inn i Friluftslivets hus i Drammen og i etableringen av «Friluftslivsråd» DNTD samarbeider
med FNF Buskerud om en organisering av friluftslivet i Drammen kommune/Nedre
Buskerud. Vi jobber for å få med de fleste frivillige organisasjoner som driver innen
friluftsliv, på sikt også de som nå er i Nedre Eiker.
Målet med Friluftslivsrådet er å styrke Friluftslivsorganisasjonene sin posisjon ovenfor
regionale og lokale myndigheter. Man ønsker også å oppnå et sterkere samarbeid mellom
organisasjonene som vil føre til flere og bedre aktiviteter. Et mål må også være å lære av
hverandre, samt bedrive opplæring organisasjonene i mellom. Friluftslivsrådet bør også være
en sterk og enhetlig stemme for friluftslivet ovenfor myndighetene.
Konklusjon:
FNF Buskerud foreslår at Nedre Eiker støtter opp om etableringen av Friluftslivets hus og
Friluftslivsråd i Nedre Buskerud/fremtidige Drammen kommune.
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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.

