
 

  

  

   

     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. 

 
 

 

 

Drammen kommune 

kommunepost@drmk.no 

Virksomhet Vei natur idrettOverskrift 

Kopi; marte.bohm@drmk.no 

 
Innspill til temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Medvirkningsmøte vedrørende temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en viktig arena for 

friluftsorganisasjonene til å komme med innspill i forhold til friluftslivet i Drammen kommune. Det er 

viktig at alle friluftsorganisasjonene får invitasjon til møtet. Vi opplevde at det bare var DNT Drammen 

og Omegn som fikk invitasjonen i tide. To andre foreninger – Oslofjordens friluftsråd og 

Drammenmarkas venner – fikk invitasjonen rett i forkant av møtet. Ingen andre friluftsorganisasjoner 

fikk invitasjon.  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FNF), som er samarbeidsnettverket mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Er overasket over at vi ikke var innkalt eller bedt om å spre 

denne informasjonen innad i friluftslivet. 

Det er kommet signaler fra flere av friluftsorganisasjonene om at vi ønsker å organisere oss bedre. Vi 

ber derfor om at kommunen er med og legger til rett for å arbeide for at vi får etablert et godt 

samarbeid friluftslivsorganisasjonene imellom, og mellom friluftslivsorganisasjonene og kommunen. 

Hvordan vi gjør dette er vi åpenpå på nåvarede tispunkt, men vi ser et stort behov for et styrket 

samarbeid og bedre organisering av friluftlivet. FNF har blant annet mulighet for å opprette lokale 

FNF. Noe vi muligens kan få til hvis rammen for dette er tilstede. 

Forum for Natur og Friluftsliv(FNF) Buskerud 

 
Thomas André T. Sveri 

Koordinator 

 
 Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud    

Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 
Post: c/o DNT Drammen og Omegn,Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen 

Telefon: 97722812   E-post: buskerud@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/buskerud 

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. 
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