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FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider
for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF
Hordaland: Bergen og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Hordaland, Bergen og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland
fylkeslag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes
Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss Kajakklubb. Sammen representerer
organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.
FNF Sogn og Fjordane er eit samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Sogn og Fjordane,
som arbeider for å ta vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 12 organisasjoner
tilsluttet FNF Sogn og Fjordane: Sogn og Fjordane Turlag (SFT), Naturvernforbundet Sogn og Fjordane,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Fjordane Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening
avd Sogn og Fjordane, Kystlaga i Sogn og Fjordane, Sognefjorden Vel, Norges Speidarforbund i Sogn
og Fjordane, Fortidsminneforeningen i Sogn og Fjordane, Klatreklubbane i Sogn og Fjordane, Gloppen
Kajakklubb og Sogndal Dykkarklubb. Organisasjonene representerer rundt 19.000 medlem i fylket.
__________________________________________________________________________________

Nærøyfjorden- Besøksstrategi
Hvordan sikre verneverdiene når veksten går til himmels?
Noen tanker om besøksstrategien
Besøksstrategien sikrer en god beskrivelse av utfordringene. Det kommer frem at det spesielt på
fjorden er økt trafikk. Med en vekst på Vestlandet på over 7% fra i fjor, så er det fornuftig å forsøke
noen grep, som strategien forklarer, for å ivareta verneverdiene, men også de unike opplevelsene
som besøkende har mulighet for å oppnå. Det er begrenset med verktøy for å spre turister i tid og
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dette bærer strategien preg av. Når det gjelder differensiert forvaltning er strategien tydelige på
hvilke områder som ikke skal tilrettelegges. Fravær av tilrettelegging er et effektivt verktøy for å
kanalisere turister.
Forum for natur og friluftsliv støtter og heier på arbeidet som gjøres med å sikre både verneverdiene
og besøksopplevelsene i strategien og foreslåtte tiltak. Vi ser at hovedutfordringen er aktivitet på
fjorden og tilhørende utslipp og støy. Det er selvsagt fornuftig å søke dialog med næringen for å
fremme det Fjord Norge allerede promoterer som Vikingsesongen og dermed forhåpentligvis fordele
turister litt utover juni-august perioden. Strategien fremmer også muligheten for å vurdere
ferdselsreguleringer i høysesongen både på fjorden og ilandstigingsplassene.
Forum for natur og friluftsliv påpeker at det er viktig å få riktig balanse når man veier ulike typer
ferdsel opp mot slitasje og konsekvenser for natur. Eventuelle ferdselsreguleringer må ivareta
mengde og type ferdsel og slik fremme sporløs, ikke-motorisert ferdsel.
Vi ønsker verneområdestyre lykke til med det videre arbeidet.
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