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Hovedmål for 2022
FNF Buskerud skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i region Buskerud i
Viken fylke. Vårt hovedmål er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteresser i aktuelle saker i regionen.

Suksessfaktorer for FNF Buskerud
•
•
•
•

Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF.
Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse.
Organisasjonsstabilitet og gode rutiner slik at tilsluttede organisasjoner opplever god
service.

Få gjennomslag for høringsinnspill.

Målsettinger:
Målsetting 1: Arbeide for å sikre natur og friluftsliv
FNF-B skal arbeide for å sikre natur- og friluftslivsverdier i relevante plan- og saksprosesser i
Buskerud.
• Kartlegge relevante utbyggingsprosjekter, og komme med høringsuttalelser der vi ser
det nødvendig.
• Følge med på utbygging av vind- og vannkraftverk i hele Buskerud.
• Følge med på kommuneplanens arealdel og deres fokus på natur og friluftsliv.
• Følge opp lovendringer i motorferdsel og ta stilling til eventuelle løyper som ønskes
etablert.
• Delta i overordnede areal- og planprosesser i Buskerud, og ta stilling til dette.
• Følge opp forvaltningen til Statskog sine eiendommer.
• Styrke og fremme allemannsretten.
• Bistå organisasjonene i prosessen rundt kartlegging og verdisetting av
friluftsområder.

Målsetting 2: Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet.
FNF-B skal sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet.
Delta på møter og seminarer der viktige saker angående natur og friluftsliv blir tatt
opp.
• Ha en aktiv og oppdatert nettside.
• Ha en aktiv og oppdatert Facebook- side.
• Kommentere og like andres Facebook- innlegg.
•
•
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• Skrive kronikker i avisen, pressemeldinger og publisere egne høringsuttalelser på
nett.
• Månedlige nyhetsbrev.
• Analysere mediebildets fokus på ivaretakelse av natur og friluftsliv i Buskerud.
• Promotere arrangementene Friluftslivets uke og Natt i naturen.

Målsetting 3: Ha god kontakt med myndighetene
• FNF-B skal opprette en god dialog med Statsforvalteren, Fylkeskommunen og øvrige
instanser i forvaltningen.
• FNF-B skal jobbe for å knytte til oss flere samarbeidspartnere.
• Kontakte Statsforvalteren i relevante saker.
• Samarbeide med fylkeskommunen via møter og samarbeid om styrking av
friluftslivet.
• Gjøre FNF-B og vårt arbeid kjent for kommunene.
• Opprettholde en god dialog med Drammen Friluftsforum og styringsgruppen for
prosjektet.
• Ha en god dialog og være behjelpelige med eventuelle nye friluftsforum i Buskerud.
• Opprettholde en god dialog med FNF Nasjonalt og alle fylker, og samarbeide i
relevante saker.
• Søke midler til drift av FNF Buskerud hos fylkeskommunen.

Målsetting 4: Bygge kompetanse i organisasjonene.
FNF-B skal bidra til å bygge opp kompetansen i våre tilsluttede organisasjoner, samt
nyttiggjøre seg av den eksisterende kunnskapen som finnes i organisasjonene.
• Være behjelpelige og løsningsorienterte på direkte henvendelser fra
organisasjonene.
• Arrangere temakvelder for de tilsluttede organisasjonene.
• Dele nyttig informasjon på nettsiden og i sosiale medier, og tagge medlemmer på
relevante saker.
• Dele relevante kurs og seminarer til medlemmer som kan ha nytte av det.
• Holde oss oppdatert på lover i henhold til allemannsretten og arealforvaltning, og
dele eventuelle lovendringer.
•

Målsetting 5: Fremme gevinsten av friluftsliv for folkehelsen.
• FNF-B skal jobbe for at friluftslivsaktiviteter og naturareal blir en hovedsatsning innen
folkehelsearbeidet i Buskerud.
• Kommunisere og dele innlegg som fremmer helsegevinsten via natur og friluftsliv.
• Jobbe for et bedre og mer tilrettelagt friluftsliv "for alle".
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Potensielle interessekonflikter:
Saker som alltid skal godkjennes aktivt av tilsluttede organisasjoner i henhold til dokumentet
"Arbeidsform FNF Buskerud".
Saker som omhandler: Motorferdsel med unntak av påpekninger rundt lovverk og
det planmessige rundt dette.
• Saker som omhandler Rovdyrforvaltning.
• Saker som omhandler jakt på spesifikke arter. Disse sakene blir vanligvis ikke
behandlet av FNF, men av de respektive organisasjonene.
•

Saksbehandling
Saksbehandling gjøres i henhold til dokumentet «Arbeidsform FNF Buskerud og Styringsdokumentet
for FNF nasjonalt.
Saker fanges opp av forumet ved gjennomgang av nettsider fra relevante myndigheter,
organisasjoner og andre aktører, samt gjennomgang av tilsendte saker og andres nyhetsbrev per epost. Sakene videreformidles primært gjennom Høringsradaren og det månedlige nyhetsbrevet.
Det forutsettes at organisasjonene har et selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med,
f.eks. gjennom å abonnere på nyhetsbrevet og melde fra om saker av interesse.
Høringsuttalelser på vegne av de tilsluttede organisasjonene sendes ut til vår kontaktliste minst en
uke før høringsfristen. Hver organisasjon velger om de ønsker passivt eller aktivt samtykke til
uttalelsen.
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