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Hovedmål:
Styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteresser i Hordaland.

Delmål:
1. Drive langsiktig påvirknings- og holdningsskapende arbeid, og jobbe for å sette saker
vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden
2. Påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv
3. God kontakt med myndighetene
4. Være en arena for natur- og friluftsfaglig kompetansebygging og kompetanseutveksling i
organisasjonene
5. Ivareta organisasjon og økonomi

1. 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 2017 skal FNF Hordaland:
 Styrke dialog med stortingspolitikere, regionale og kommunale politikere for å påvirke
beslutningsprosesser relatert til saker i Hordaland, spesielt fokus på vern av verneplan.
 Arrangere befaring i Friluftslivets Uke (2-10. september 2017) for å få med politikere og
andre ut. Sette tydelig fokus på saker som er aktuelle for FNF Hordaland med tanke på
Stortingsvalg 11. september.
 Presentere arbeidet til FNF for politikere på fylkestinget (andre halvår)
 Delta og holde innlegg på relevante møter/arenaer
 Delta og bidra med kunnskap på møter i DNT Vest nettverket
 Synliggjøre aktiviteten i FNF via nettsidene til FNF Hordaland
 Månedsbrev distribueres til alle organisasjoner i forumet, seksjon for klima og
naturressursforvaltning og Kultur- og idrettsavdelingen for Fylkeskommunen,
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og kontaktpersoner hos kommunene.
 Holde god kontakt med media og jobbe for økt fokus på saker som er relevante for FNF
Hordaland

2. Påvirke i areal-, plan- og utbyggingssaker
FNF Hordaland skal jobbe for å påvirke i plan- og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier
og friluftsliv. 2017 er vannets år. Verneplan for vassdrag og flomsikring følges opp. I tillegg vil det bli
arbeid med småkraftpakkene på Voss og i Odda. Samt oppfølging av allerede innsendte revisjonskrav
og koordinering for å sende nye.
I 2017 skal FNF Hordaland:
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Bistå organisasjonene og deres frivillige i å avgi høringsuttalelser i saker som berører viktige
natur- og/eller friluftslivsinteresser i Hordaland,
- Befaring og uttalelser vedr. planlagte småkraftsaker i 2017 på Voss (frist 10. mars.
2017) og i Odda.

Småkraftpakke Voss
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Kleivelvi
Haugamoen
Tverrelvi
Bjørndalen
Togrovi
Storagroe
Urdlandselvi

Odda
-

Tokheimselva
Nedre Seljedalselva
Øvre Seljedalselva

Delta på møter, befaringer, seminar og konferanser sammen med og på vegne av
organisasjonene.
Videreføre arbeid med revisjonskrav til aktuelle vassdragsutbygginger i Hordaland. Dette var
også tema for 2016. Det er forventet at sektormyndighetene tar klarere grep rundt
revisjonsarbeidet, men dette gjelder i første rekke de vannforekomstene som ble inkludert
med miljømål i vedlegg 2 og 3 i regional plan for vannforvaltning i vannregion Hordaland
2016-2021. Det er ingen vannforekomster med frist for miljømål i Hordaland i planperioden,
derfor vil det være ekstra viktig å påvirke fremdrift i revisjonssaker i fylke.
Verneplan for vassdrag og flomsikring
Holde gjenværende våtmarksområder i fylket under oppsikt i den hensikt å hindre videre
utbygging i allerede truet naturtype.

3. God kontakt med myndighetene
FNF Hordaland skal arbeide for å opprettholde gode relasjoner med myndighetene, og styrke
kontakten der det er nødvendig.
I 2017 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for å synliggjøre arbeidet til FNF ovenfor samarbeidspartnere
 Etablere et nettverk med myndighetene på vegne av organisasjonene.
 Opprette kontakt med Planavdelingen til FMHO, kontaktmøte (kommuneplaner etc.)
 Gjennomføre årlige kontaktmøter mellom FNF organisasjonene og Miljøvernavdelinga til
FMHO – søke og styrke samarbeidet hvor dette er aktuelt
 Følge opp arbeidet knyttet til kartlegging av lokale friluftsområder i fylket i regi av
fylkeskommunen.

4. Kompetansebygging i organisasjonene
FNF Hordaland skal være en arena for natur- og friluftsfaglig kompetansebygging og
kompetanseutveksling i organisasjonene.
I 2017 skal FNF Hordaland:
 Gjennomføre skrivekurs, «høringsuttalelser» for tilsluttede organisasjoner og
naturmangfoldgruppen.
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Oppmuntre til samarbeid på tvers av organisasjonene i forbindelse med kurs og
arrangement. Samt bidra til gjennomføring.
Bruke Naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven aktivt, og være en
kompetanseressurs/rådgiver på dette området for organisasjonene og deres frivillige.
o Tilrettelegge et kursopplegg basert på faktaark og tilleggsinformasjon i Norsk
Friluftsliv’s «Naturligvis». Kurset kan settes opp både for politikere og frivillige.
Foreslår 2 timers kurs som kan gå siste fredag i måneden med oppstart mai 2017.
Fasilitere møter og seminar for kompetanseutveksling mellom organisasjonene
o Bidra inn mot Bergen og Hordaland Turlag sitt bidrag til kunnskapsåret
o Bidra inn mot naturmangfoldgruppen
o Bidra inn mot Naturlig onsdag
o Bidra på forespørsel fra organisasjonene

5. Organisasjon og økonomi
Koordinator har ansvaret for forefallende kontorarbeid i FNF Hordaland, og skal videre:











Være sekretær for fylkesstyret til FNF Hordaland
Videresende saker som kan være aktuelle å arbeide med for organisasjonene og for styret
Videresende informasjon om relevante møter, seminar, kurs og konferanser
Sørge for aktuelle søknader knyttet til drifts- og prosjektmidler, og rapportering på tildelte
midler innen gitte frister
Delta på nasjonale samlinger for FNF koordinatorer
Informere organisasjonene om FNF samarbeidet
o Dette gjøres i månedlig nyhetsbrev (månedsbrev)
Sørge for at de økonomiske ressursene utnyttes effektivt, og at vedtatt budsjett overholdes
Behandle søknader om støtte til frivillige for deltagelse på møter, kurs og konferanser
relevante for FNF arbeidet
Holde styret løpende orientert om økonomien til forumet
Bidra til økt frivillighet blant ressurspersoner i organisasjonene

Fylkesstyret i FNF har sammen med FNF sentralt ansvaret for å sikre det økonomiske grunnlaget for
driften av FNF Hordaland i 2017 og på lengre sikt.
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