ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2018
Hovedmål for 2018
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.

Suksessfaktorer for FNF Akershus
•
•
•

Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF.
Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse.
Organisasjonsstabilitet og gode rutiner slik at tilsluttede organisasjoner opplever god service.

FNF Akershus skal i 2018:
•
•
•

Framskaffe/lage en oversikt over bestemmelser, føringer og kunnskapsgrunnlag som gjelder natur og friluftsliv og
hvordan man kan bruke dette.
Gjennomføre minst et kurs eller et seminar under prosjektet «Informasjon og skolering».
Engasjere natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus i viktige saker og være talerør når det trengs.

Forum, samarbeid og informasjon
FNF Akershus skal være et forum og en faglig ressurs for natur- og friluftslivsorganisasjonene i fylket og bistå dem med
opplæring og kompetansebygging.

Strategi 1 - Styrke FNF sin tilstedeværelse og innflytelse i Akershus
Mål:
1.1

FNF Akershus skal i 2018:
FNF Akershus skal etterstrebe samarbeid
med natur- og friluftslivsorganisasjoner,
lokale lag, lokale FNF og friluftsråd som
har sitt virke i fylket.

•

•
•

•

1.2

FNF Akershus skal ha god kontakt med
myndighetene i fylket, herunder
Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Akershus Fylkeskommune og
kommunene.

•

•
•
•

1.3

FNF Akershus skal være representert i de
fora i fylket som er viktige å være med i
for å holde seg oppdatert og for bidra
med relevant informasjon og kunnskap.

•

•
•

Fortsette gjennomføringen av møter med alle aktuelle natur- og
friluftslivsorganisasjoner i fylket, og etterspørre deres behov for
informasjon og bistand fra FNF.
Vedlikeholde kontaktlista over kommuner og organisasjoner i
fylket (i samarbeid med OOF og FNF Oslo).
Jobbe med temaet «Samling av natur- og friluftsinteresser på
lokalt nivå» i samarbeid med aktuelle organisasjoner og
myndigheter.
Bidra i kartleggingen av hvilke geografiske områder i fylket som
mangler natur- og friluftsorganisasjoner.
Synligjøre FNF som deltaker og høringspart for kommuner,
politikere og organisasjoner, nettsider og sosiale medier,
deltakelse på seminarer, møter og konferanser i regi av
myndighetene i fylket.
Videreføre den gode kontakten med Akershus fylkeskommune.
Fortsette å jobbe for bedre kontakt med Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
Fortsette å jobbe for bedre kontakt med kommunene, inkl. en
kartlegging av natur- og friluftskontaktene i kommunene.
Være representert i «Regionalt råd for anlegg i Akershus» i regi av
Akershus fylkeskommune for å øke kompetansen om fylkets
utfordringer og planer, og målbære friluftslivets og naturvernets
synspunkter.
Fortsette å følge med i vannregion-samarbeidet og deres fora.
Fortsette deltakelsen i Forum for sykling i Marka og det interne
FNF forumet Region Oslofjord.

1.4

1.5

FNF Akershus skal ha kontakt med
politikere for å opplyse politikerne om
verdien av natur og friluftsliv.

•

FNF Akershus bør ha minst én
nettverkssamling i året i tillegg til
årsmøtet.

•

•

Fortsette å øke intern og ekstern kompetanse innen politisk
påvirkning gjennom kurs og/eller seminar om emnet.
Invitere politikere til Friluftslivets uke.
Fortsette etableringen av fellessamlinger for delinger av «best
practice».

Strategi 2 – Informere og styrke kunnskapen til natur- og friluftslivsorganisasjoner i Akershus
2.1

FNF Akershus skal informere om
høringssaker og andre relevante natur- og
friluftlivssaker i fylket.

•

•
•
•

2.2

2.3

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner med momenter
til høringsuttalelser i aktuelle saker.

•

FNF Akershus skal ha et informasjons- og
skoleringsopplegg rettet mot natur- og
friluftslivsorganisasjonene i fylket.

•

•

•

•

2.4

FNF Akershus skal bidra til profilering av
tilsluttede organisasjoner.

•

Videreføre nyhetsbrevet «Friluftsnytt», som inneholder oppdatert
liste over høringssaker i Oslo og Akershus og andre relevante
natur- og friluftlivssaker i fylket, i samarbeid med FNF Oslo og
OOF.
Videreutvikle nettsidene og oppdatere disse fortløpende.
Videreutvikle forumets sosiale medier.
Kartlegge når kommunene rullerer sine kommuneplaner for å
sørge for tidlig medvirkning for natur- og friluftsorganisasjoner.
Lage en første versjon av «Momenter til høringsuttalelser» i
samarbeid med andre koordinatorer, OOF og FNF Oslo.
Bidra til tilgjengeliggjøring av informasjon for organisasjonene
(argumenter: rapporter, forskning, hvor finnes verktøy, hvor finnes
informasjonen, hva sier relevante stortingsmeldinger/regionale og
nasjonale planer o.l.)
Gjennomføre et minst kurs eller et seminar under prosjektet
«Informasjons og skolering», i samarbeid med FNF Oslo og OOF.
Fortsette kartleggingen av behov for informasjons og
kompetanseheving til natur- og friluftslivsorganisasjonene i Oslo
og Akershus.
Fokusere på de mindre organisasjonene i fylket som driftes av
frivillige.
Gjennomføre Friluftslivets uke.

Natur og friluftsliv
FNF Akershus skal arbeide for ivaretakelse av verdifulle områder for natur og friluftsliv i fylket. For å oppnå god måloppnåelse
skal FNF Akershus følge opp fylkesregionale planer, og i tillegg skal forumet bidra til å fremskaffe dokumentasjon og
kunnskapsgrunnlag relevant for natur og friluftsliv.

Strategi 3 – Generelt fokus på naturvern og friluftsliv
3.1

FNF Akershus skal arbeide for ivaretakelse
av verdifulle naturområder og
naturmangfoldet i fylket og bidra til
forståelse av hvorfor dette er viktig.

•

•

•

3.2

FNF Akershus skal arbeide for å sikre god
tilgang til friluftsområder og et godt
friluftlivstilbud med muligheter for fysisk

•
•

Framskaffe/lage en oversikt over overordnede nasjonale,
regionale og lokale bestemmelser og føringer som gjelder natur
og naturmangfold.
Bistå tilsluttede organisasjoner i bruken av overnevnte
bestemmelser og føringer i uttalelser ved å etablere sjekklister for
natur og naturmangfold i saksgjennomgang.
Jobbe for å få en oversikt over hvor kunnskapsgrunnlag om natur
og naturmangfold kan hentes fra, og hvordan man kan bruke disse
kildene.
Framskaffe/lage en oversikt overordnede nasjonale, regionale og
lokale bestemmelser og føringer som gjelder friluftsliv.
Bistå tilsluttede organisasjoner i bruken av overnevnte

aktivitet, rekreasjon og naturopplevelse,
samt bidra til forståelse av hvorfor dette
er viktig.

•
•

3.3

FNF Akershus skal bidra til sikring av
arealer til friluftsliv, herunder statlig
sikring og frivillig vern.

•

bestemmelser og føringer i uttalelser ved å etablere sjekklister for
friluftsliv i saksgjennomgang.
Jobbe for å få en oversikt over hvor kunnskapsgrunnlag om
friluftsliv kan hentes fra, og hvordan man kan bruke disse kildene.
Være aktiv tilrettelegger i Friluftslivets uke gjennom arrangement,
promotering og politikerkontakt.
Bistå tilsluttede organisasjoner i spørsmål rundt sikring av arealer
til friluftsliv, herunder statlig sikring og frivillig vern.

Strategi 4 – Spesifikt fokus på naturvern og friluftsliv
4.1

4.2

4.3

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner i deres arbeid for
ivaretakelse av natur- og
friluftslivsinteresser i saker som angår
Oslomarka (Marka) og andre natur- og
friluftsområder i fylket.

•
•

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner i deres arbeid for
ivaretakelse av natur- og
friluftslivsinteresser i saker som angår
fjorden og vassdragene i fylket.

•

FNF Akershus skal bistå natur- og
friluftslivsorganisasjoner i deres arbeid for
ivaretakelse av viktig natur, grønne lunger
og nærfriluftsområder for friluftsliv i
forbindelse med planlegging av nye eller
transformering av eldre boområder i
fylket.

•

•
•
•

•

•

•

•

Fortsette oppfølgingen av Ringeriksbanen i Bærum.
Fortsette oppfølgingen av Politiets nasjonale beredskapssenter på
Taraldrud.
Innhente forslag til liste over nye markaområder i fylket som egen
mark eller som en del av Oslomarka.
Følge opp endringer av Markaloven.
Kreve erstatningsområder av samme kvalitet og størrelse dersom
markagrensen endres og et areal fjernes fra Oslomarka.
Opprettholde god kontakt med vannkoordinatorene, Oslofjorden
Friluftsråd og fylkets elvefora.
Delta i vannregion-samarbeidet.

Framskaffe/lage en oversikt over overordnede nasjonale,
regionale og lokale bestemmelser og føringer som gjelder natur,
grønne lunger og nærområder i byggesonen.
Bistå tilsluttede organisasjoner i bruken av overnevnte
bestemmelser og føringer i uttalelser ved å etablere sjekklister
natur, grønne lunger og nærområder i byggesonen i
saksgjennomgang.
Jobbe for å få en oversikt over hvor kunnskapsgrunnlag om natur
og friluftsliv i byggesonen kan hentes fra, og hvordan man kan
bruke disse kildene.
Følge opp Areal- og transportplan for Oslo og Akershus i
kommunene.

SAKSBEHANDLING
FNF Akershus skal bistå de tilsluttede organisasjonene og de lokale FNF med momenter til høringsuttalelser. FNF
Akershus vil kun unntaksvis skrive egne høringsuttalelser, og vil da prioritere planer på fylkesnivå og prinsipielt
viktige saker. Det forutsettes at organisasjonene har et selvstendig engasjement i saker FNF skal arbeide med.

