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Årsplan 2016
Hovedmål
FNF Akershus skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i fylket, for å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Akershus fylke.

FNF Akershus rolle
FNF Akershus skal bistå medlemsorganisasjonene og de lokale organisasjonene med momenter til
høringsuttalelser. FNF Akershus vil kun unntaksvis skrive egne høringsuttalelser, og vil da prioritere
planer på fylkesnivå.

Organisasjonen
Mål
FNF Akershus skal bruke sine ressurser på en slik måte at målene som beskrives i årsplanen nås.
Samarbeid med medlemsorganisasjoner, lokale lag, OOF og andre friluftsråd er i denne forbindelsen
viktig og nødvendig for å oppnå god måloppfyllelse.
FNF Akershus skal i 2016
 ajourholde lista over aktuelle saker i fylket.
 gjennomgå arbeidsformen med sikte på å gi medlemsorganisasjonene bedre service i konkrete
saker.

Forum, samarbeid og informasjon
Mål



FNF Akershus skal ha god kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus
fylkeskommune og kommunene i fylket.
FNF Akershus skal være et forum og en faglig ressurs for natur- og friluftsorganisasjonene i
Akershus, og bistå dem med opplæring og kompetanseoppbygging.

FNF Akershus skal i 2016
 gjennomføre møter med alle aktuelle natur- og friluftsorganisasjoner i fylket med sikte på å
kartlegge deres behov og forventninger til FNF Akershus.
 etablere et informasjons- og skoleringsopplegg rettet mot natur- og friluftsorganisasjonene i
fylket.
 delta i relevante fora, seminarer o.l.
 bistå medlemmene og de lokale organisasjonene ved utarbeidelse av høringssvar i viktige saker
som angår natur og friluftsliv. FNF Akershus vil kun unntaksvis skrive egne høringsuttalelser, og
vil da prioritere planer på fylkesnivå.
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informere organisasjonene om relevante planer og saker knyttet til naturmangfold, friluftsliv og
arealbruk i fylket.

Naturvern
Mål


FNF Akershus skal arbeide for å ta vare på verdifulle naturområder og naturmangfoldet i fylket.

FNF Akershus skal i 2016
 bidra til å framskaffe dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet, og
bevaring og bruk av dette i både lokalt og regionalt.
 bistå medlemsorganisasjonene og de lokale organisasjonene med momenter til høringsuttalelser
i aktuelle saker.

Friluftsliv
Mål


FNF Akershus skal arbeide for å sikre alle deler av befolkningen god tilgang til friluftslivsområder
og et godt friluftslivstilbud med muligheter for fysisk aktivitet, rekreasjon og naturopplevelse.
FNF Akershus skal i den forbindelsen særlig søke å ivareta interessene til de uorganiserte
brukerne.

FNF Akershus skal i 2016
 samordne og framskaffe bakgrunnsmateriale for medlemmenes arbeid med å sikre viktige
friluftsområder og til deres innspill til lokale og regionale arealplaner.

Marka og andre større natur- og friluftsområder
Mål


Bistå medlemmene og de lokale organisasjonene i deres arbeid for å ivareta friluftslivets og
naturens interesser i saker som angår Marka og andre sammenhengende natur- og
friluftsområder i fylket.

FNF Akershus skal i 2016
 bistå medlemmene og de lokale organisasjonene med momenter til uttalelser i konkrete saker,
og i deres arbeid med å følge opp lokale og regionale planer som ligger innenfor markagrensa,
og/eller andre større lokale sammenhengende natur- og friluftsområder.
 bidra til at lokale medlemsorganisasjoner involveres i prosjektet "Verdsetting og kartlegging av
friluftsområder" i fylket.

Fjorden og vassdragene
Mål


Bistå medlemmene og de lokale organisasjonene i deres arbeid for å ivareta friluftslivets og
naturens interesser i saker som angår fjorden og vassdragene i fylket.
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FNF Akershus skal i 2016
 bistå medlemmene og de lokale organisasjonene med momenter til uttalelser i konkrete saker,
og i deres arbeid med å følge opp lokale og regionale planer som berører fjorden og vassdragene.
 bidra til at lokale medlemsorganisasjoner involveres i prosjektet "Verdsetting og kartlegging av
friluftsområder" i fylket.

Natur og friluftsliv i byggesonen
Mål



FNF Akershus skal bistå medlemsorganisasjonene og de lokale organisasjonene i deres arbeid for
å ta vare på viktig natur, grønne lunger og nærområder i forbindelse med planlegging av nye eller
transformering av eldre boområder.
Den nasjonale målsetningen om at ingen skal bo lenger unna enn 500 meter fra en turtrasé, skal
være førende for FNF Akershus sitt arbeide med vare på viktig natur, grønne lunger og
nærområder.

FNF Akershus skal i 2016
 bistå medlemmene og de lokale organisasjonene med momenter til uttalelser i konkrete saker,
og i deres arbeid med å følge opp lokale og regionale planer som ligger innenfor markagrensa,
og/eller andre større lokale sammenhengende natur- og friluftsområder.
 bidra til at lokale medlemsorganisasjoner involveres i prosjektet "Verdsetting og kartlegging av
friluftsområder" i fylket.
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