forum for
natur og friluftsliv

Årsplan for FNF Hordaland 2015.
Hovedmål: Styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteresser i Hordaland.
Delmål:
-

Påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv
God kontakt med myndighetene
Være en arena for natur- og friluftsfaglig kompetansebygging og kompetanseutveksling i
organisasjonene
Drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid, og jobbe for å sette saker
vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden

1. Påvirke i areal-, plan- og utbyggingssaker
FNF Hordaland skal jobbe for å påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier
og friluftsliv.
I 2015 skal FNF Hordaland:
 Bistå organisasjonene og deres frivillige i å avgi høringsuttalelser i saker som berører viktige
natur- og/eller friluftslivsinteresser i Hordaland
 Delta og være synlig på høringskonferanser, i møter og i temagrupper knyttet til aktuelle
regionalplaner, herunder:
o Regional plan for lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet
o Regional plan for landskap, grønnstruktur og friluftsområder i Hordaland
 Delta på møter, befaringer, seminar og konferanser på vegne av organisasjonene
 Videreføre arbeid med revisjonskrav til aktuelle vassdragsutbygginger i Hordaland
 Delta i referansegruppe hos Grønn Etat/Bergen kommune knyttet til arbeid med kartlegging
av lokale friluftsområder

2: God kontakt med myndighetene
FNF Hordaland skal arbeide for å opprettholde god kontakt med myndighetene, og styrke kontakten
der det er nødvendig.
I 2015 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for å synliggjøre arbeidet til FNF ovenfor samarbeidspartnere hos fylkeskommunen
 Opprettholde kontakten med Miljøvernavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland (FMHO), og
styrke samarbeidet på områder hvor det kan være aktuelt
 Videreføre praksis med årlige kontaktmøter mellom FNF organisasjonene og
Miljøvernavdelinga til FMHO
 Følge opp arbeidet knyttet til kartlegging av lokale friluftsområder i fylket i regi av
fylkeskommunen
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3: Kompetansebygging i organisasjonene
FNF Hordaland skal være en arena for natur- og friluftsfaglig kompetansebygging og
kompetanseutveksling i organisasjonene.
I 2015 skal FNF Hordaland:
 Videreutvikle og gjennomføre prosjekt ”opplæring i naturmangfoldloven” (forutsetter støtte
fra Miljødirektoratet)
 Formidle relevant informasjon om aktuelle saker og politiske vedtak gjennom nettverket
 Oppmuntre til samarbeid på tvers av organisasjonene i forbindelse med kurs og arrangement
 Bruke Naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven aktivt, og være en
kompetanseressurs/rådgiver på dette området for organisasjonene og deres frivillige

4: Påvirknings- og holdningsarbeid
FNF Hordaland skal drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid, og jobbe for å sette
saker vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden.
I 2015 skal FNF Hordaland:
 Utarbeide et felles opprop fra organisasjonene til politikerne ifbm. kommune- og
fylkestingvalget 2015, med tema energipolitikk/samfunnsutvikling, revisjon av gamle
vassdragskonsesjoner og økonomisk støtte til natur- og friluftslivsorganisasjonene
 Videreføre arbeidet med politisk påvirkning for å hindre kraftutbygging i Øystesevassdraget
 Delta på møter i DNT Vest nettverket
 Synliggjøre aktiviteten i FNF via nettsidene til FNF Hordaland
 Jobbe for å bli mer synlig i media enn tidligere

5: Økonomi og drift
I 2015 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for å øke den generelle driftstøtten til FNF Hordaland, og legge en plan for hvordan
deler av dette kan brukes til å støtte organisasjonenes naturvernsarbeid
 Evaluere FNFs arbeid og arbeidsform
 Diskutere tiltak som kan styrke ivaretakelse av natur og friluftsliv og organisasjonenes arbeid
i Hordaland

Øvrige oppgaver 2015:
 Delta på samling for FNF koordinatorer i mars, og på samling for koordinatorer + AU
representant i september
 Forefallende kontor- og administrative oppgaver, inkl. søknader og rapportering på
driftsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv og fra fylkeskommunen
 Arrangere minimum tre AU-møter per halvår

