Årsplan FNF Østfold 2019
Påvirke i alle typer plansaker
FNF Østfold skal påvirke i plansaker og enkeltsaker som kan ha konsekvenser for natur,
friluftsliv og klima. Viktige fagområder vil være; motvirke tap av biologisk mangfold, arbeide
for å sikre strandsonen og allemannsretten og sikre fysisk aktivitet der folk bor.

Oslofjorden
FNF vil i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner og andre FNF rundt Oslofjorden sette
fokus på forvaltning, bruk og vern av denne viktige arenaen for utøvelse av diverse typer
friluftsliv. Stortinget har besluttet at det skal lages en helhetlig forvaltningsplan for
Oslofjorden. FNF Østfold vil aktivt delta i utformingen av planen der vi får mulighet til å spille
inn viktigheten av balansen mellom vern og bruk. Kystverkets tiltak i forbindelse med Borg
Havn vil avgjøres hos Miljødirektoratet i løpet av 2019, og dette må følges opp.

Vannforvaltning
FNF skal følge opp arbeidet med vannforvaltning i Østfold. Vi representerer sterke
brukerinteresser og her har vi mulighet til å påvirke. Vi bør se på dette i et litt større
perspektiv da vannkvaliteten og tilgangen på sjø/elv/bekk har stor betydning for våre
organisasjoners aktiviteter. Østfold tilhører vannregion Glomma, med 5 underliggende
vannområder i fylket. I praksis er det i kommunene tiltakene skjer, så her må vi følge opp og
påvirke.

Ivareta friluftslivsområder
Økt fokus på å bevare de få stille arealene som er igjen i fylket. Øke bevisstheten for disse
områdenes eksistensverdi, en verdi som ikke kan måles i antall brukere, men som har
fundamental betydning for friluftslivsinteressen. Følge opp kommunene i deres arbeid med å
ivareta viktige friluftslivsområder. Jobbe for at også bynære friluftsområder blir ivaretatt.
Følge opp arbeidet med kartlegging av viktige friluftsområder i kommunene.

Energisituasjonen
Norge er del av et Europeisk kraftmarked og nasjonal politikk styres av dette. Norge har også
forpliktelser i forhold til Paris-avtalen om å minske sine utslipp av klimagasser. Det er derfor
stort fokus på fornybar energi. Vindkraft er svært arealkrevende og truer friluftsliv og
naturverdier også i Østfold. FNF Østfold skal fremme energiøkonomisering og
effektiviseringstiltak framfor utbygging av nye energikilder. Kraftprosjekter som skader natur
og friluftsliv skal motarbeides.

Politisk påvirkning
I 2019 er det lokale og regionale valg. FNF og tilslutta organisasjoner bør sørge for at
friluftsliv og naturvern kommer på agendaen i kommuner hvor vi har aktiviteter. Dette kan
for eksempel gjøres med bålsamtale med politikere eller under andre arrangementer som
organisasjonene allerede har planlagt. Dette bør skje i samarbeid mellom koordinator og
organisasjonene.

Regionreform
I 2020 blir Østfold en del av storfylket Viken, sammen med Akershus og Buskerud. FNF
Østfold skal i 2019 jobbe for at interessene i Østfold blir videreført og forsterket inn i den
nye regionen. Samarbeid med Buskerud og Akershus er allerede initiert og dette arbeidet
har videre prioritet i 2019.

