STRATEGISK PLAN 2020 – 2024
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV INNLANDET
INNLEDNING

INNLANDET har:

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et
samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå.
Formålet er å styrke organisasjonenes
arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i aktuelle saker.

370 000 innbyggere
323 807 km2
21% vernet areal
11 nasjonalparker
8724 lag og foreninger
XXXXXX medlemmer tilsluttet
organisasjoner i FNF
1518 friluftslivsanlegg
8635 km skiltede turstier
85 000 fritidsboliger

VISJON:
Sikre at natur og friluftsliv i stor grad setter
premissene for arealdisponeringer og
samfunnsutvikling, og at frivilligheten får
fortjent anerkjennelse som samfunnsbygger.

VERDIER:
•
•
•
•

Dialog
Konsensus
Kunnskap
Engasjement

MÅL (fra styringsdokumentet):
1.
2.
3.

4.
5.

Sette naturverdier og friluftsliv på
dagsorden i samfunnet
Ha god kontakt med myndighetene
Bygge gode nettverk mellom
organisasjonene, med politikere og
andre relevante aktører
Påvirke i relevante plan- og
saksprosesser
Bygge kompetanse i organisasjonene

MÅLGRUPPE:
Intern målgruppe: natur- og
friluftsorganisasjoner lokalt
Eksterne målgrupper: offentlig forvaltning og
politikere (lokalt, regionalt og nasjonalt)

PREMISSER:
1.

2.

3.

FNF Innlandet er et samarbeidsforum,
der saker drøftes og eventuelle
avgjørelser tas ved konsensus.
For at en sak skal fremmes gjennom
samarbeidsforumet FNF Innlandet er det
en forutsetning at ingen av de tilsluttede
organisasjoner har motforestillinger mot
dette
Koordinator kan bistå en eller flere
organisasjoner i enkeltsaker, men
uttalelser sendes da fra den enkelte
organisasjon

STRATEGI (hvordan nå målene):
•
•
•

•
•
•
•
•

Sørge for at natur og friluftsliv, og viktigheten av det, synliggjøres. Representere og
opptre som talerør for natur- og friluftslivsinteresser der dette er naturlig.
Føre dialog med offentlig forvaltning (Fylkesmannen, fylkeskommune, regionråd,
kommuner m.m.) og invitere seg inn på viktige møtearenaer for politikk, samfunns- og
arealplanlegging (eks. fylkeskommunens planforum og regionrådene).
Samordne uttalelser i saker av særlig betydning for natur- og friluftslivsinteresser i
fylket (regionale og kommunale planer og strategier, kraftutbygging, opprettelse av
verneområder/forvaltningsplaner, infrastrukturtiltak som vei og jernbane, motorferdsel
i utmark mm.)
Arrangere årlige møteplasser for tilsluttede organisasjoner, med fokus på
nettverksbygging, erfaringsutveksling, inspirasjon og faglig kunnskap.
Etablere, bistå og koordinere brede samarbeidsnettverk for spesifikke temaer der dette
kan sikre eller styrke natur- og friluftsinteressene, jamfør nettverk for fjellgrenser i hhv
Valdres og Lillehammer/Ringsaker/Øyer
Jobbe i tett samarbeid med Innlandet fylkeskommune innen friluftsliv og folkehelse,
jamfør inngått partnerskapsavtale.
Bidra til fremme et allsidig og naturvennlig friluftsliv for alle ved å informere
om naturen som arena for befolkningens livskvalitet, fysiske og psykiske helse og
stimulere til fysisk aktivitet for alle i naturen.
Informere om og tilgjengeliggjøre tilskuddsordninger for tilknyttede organisasjoner
med sikte på økt aktivitet, med spesielt fokus på nærfriluftsliv for å nå inaktive grupper
av befolkningen (spillemiddelordningen, friluftsmidler, fond og stiftelser mm.)

ÅRSPLAN 2021 - HANDLINGSPLAN

▪

MÅLOMRÅDER:
▪
▪
▪
▪

Informasjonstiltak
Påvirkning
Nettverksbygging/møteplasser
Kompetansebygging

NETTVERKSBYGGING/MØTEPLASSER:
Målsetning 3: Bygge gode nettverk mellom
organisasjonene, med politikere og andre
relevante aktører
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

INFORMASJONSTILTAK:
Målsetning 1: Sette naturverdier og friluftsliv
på dagsorden i samfunnet
▪
▪
▪
▪

Sørge for at natur og friluftsliv omtales i
media
Løfte bevisstheten om naturens og
friluftslivets betydning hos politikere og
offentlig forvaltning
Infokampanje Friluftslivets uke og festivalen
«Friluftsliv for alle»
Hjemmeside og sosiale medier for
kommunikasjon internt og eksternt

PÅVIRKNINGSOMRÅDER:
Målsetning 2+4: Påvirke i relevante plan- og
saksprosesser, og ha god kontakt med
myndighetene
▪
▪
▪
▪
▪

Regional vannforvaltningsplan Innlandet og
Viken 2022-2027 (inkl. fremme revisjoner av
konsesjonsvilkår)
Ny Regional plan for inkluderende Innlandet
og ny Regional plan for klima og miljø
Planprosesser for store veiutbygginger (E6,
E16 og RV4)
Kommunale planer – samfunn og areal
(fremme natur, friluftsliv, nærnatur og
nærfriluftsliv i folkehelseperspektiv)
Forvaltningsplaner og besøksstrategier for
nasjonalparkene

Ny Kulturstrategi. Organisasjonenes og
frivillighetens rammevilkår i nye Innlandet
fylke.

Planforum Innlandet
Regionråd, kommunestyrer og andre
politiske utvalg
Nasjonalparkstyrer med referansegrupper
DNT forum Innlandet
Årsmøter eller styremøter hos tilsluttede
organisasjoner
Nettverket for regional fjellgrense i
Lillehammer/Ringsaker/Øyer og Valdres
Faglig årlig møteplass for friluftslivet i
Innlandet (jmf partnerskapsavtale)
Vannområdene, herunder
Vassdragsforbundet for Mjøsa og
vannområde Glomma

KOMPETANSEBYGGING:
Målsetning 5: Bygge kompetanse i
organisasjonene (etter behov og ønsker)
▪
▪

Veiledning og rådgivning i plansaker, natur
eller organisasjonskunnskap
Årlige temakvelder om tilskudd, media,
rekruttering, organisasjonskunnskap,
friluftsliv, natur mv.

Partnerskapsavtalen Innlandet
fylkeskommune:
- Dagsturhytteprosjektet, proaktivt arbeid for
flere friluftslivssøknader, lage organisasjonskart
natur og friluftsliv, prosess Regionale friluftsråd
Innlandet, webinar: Frivilligheten i Innlandet mot
2022

Internt:
- Styrke samhold og lagfølelse gjennom
konstruktivt samarbeid og god kommunikasjon
mellom de tilsluttede organisasjonene
- Gode arenaer/systemer for kommunikasjon
- Etablere en kjøreplan for fellesuttalelser med
beskrivelse av prosess og frister for
tilbakemeldinger som sikrer ønsket medvirkning
fra alle organisasjonene. Dette kan bl.a. omfatte
et "trafikklys-system"

SAMARBEIDSFORUM (fra styringsdokumentet):
FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjoner i
Innlandet. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO),
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for
naturvernsaker (SRN). Det er etablert et FNF i alle landets fylker.

FØLGENDE 19 ORGANISASJONER ER MED I FYLKET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Oppland
Norges Jeger- og Fiskerforbund - Hedmark
Naturvernforbundet i Oppland
Naturvernforbundet i Hedmark
DNT Gjøvik og omegn
Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)
DNT Valdres
DNT Hadeland
DNT Finnskogen og omegn
DNT Odal
Innlandet orienteringskrets
Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund
Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund
Hedmark Krets - Norges Speiderforbund
Norsk Ornitologisk Forening - Oppland
Norsk Ornitologisk Forening - Hedmark
Norges Turmarsjforbund
Syklistenes Landsforening avd. Hamar
Gudbrandsdal sportsfiskeforening

