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Innspel til prioriterte oppgåver for friluftsrådet frå natur- og friluftsorganisasjonane.
Kystled:
Friluftslivsorganisasjonane ser det som viktig å satse vidare på arbeidet med og utvikle
Kystled langs kysten av fylket.
 Utvikle det enkle, miljøvenlege friluftslivet i strandsona og på fjorden, der man ror,
padler, segler eller går til fots frå ein overnattingsstad til ein annan.
 Overnattingsstadar, oversikt over og merking av fleire stier knytt til kystleden,
startpunkt for padling med høve for utleige og/eller parkering
Langs kysten i fylket er det startet arbeid med kystled i Bremanger og i Solund. Vidareutvikle
og knyte desse saman.
Øyhopping og kystled, vandring.
Forbundet KYSTEN arbeider med det enkle, miljøvennlige friluftsliv i strandsonen, der man ror, seiler
eller går fra et overnattingssted til et annet.
Langs norskekysten, fra Troms til Indre Oslofjord, finnes i dag tolv kystleder. Her finner du billige
overnattingsmuligheter på fyrstasjoner, i naust og hytter, på friluftsområder ved bruk av telt. Du behøver ikke egen
båt. Alle kystledene har tilbud om leie av enkle ro- og seilbåter.
Kystledene består av en kombinasjon av kyststier og overnattingssteder hvor flere bare kan nås med båt. Det
betyr at vi har lagt til rette for både fotturer og bruk av båt.
Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte - med robåt og enkel overnatting.
Gjennom kystleden ønsker vi å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. Vi ønsker å komme
fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som f.eks. fyrene
og forsvarets eiendommer.
- See more at: http://www.kysten.no/kystled#sthash.73RcTKOi.dpuf

Fjord- og kysttier:
Vidareføre Sognefjordstien langs heile Sognefjorden til kysten.
http://www.sfj.no/sognefjordvegen-opnar-17-juni.5672174-329217.html

Kyststi langs kysten knytt opp mot Nordsjøløyper, Kystled, Fyrovernatting, Øyhopping.
Fjord til fjellaktivitetar:
Formidle aktivitetar frå fjord til fjell for alle.
Infrastruktur knytt til utfartsområde for friluftsliv i fjellet, i strandsona og på sjøen:
Informasjon, kart, service- og toalettanlegg, parkeringsplassar m.m.
FNF Sogn og Fjordane, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger. Tel.: 480 20 532
Epost sognogfjordane@fnf-nett.no

Nettside www.fnf-nett.no/sognogfjordane

Renovasjon, strandrydding:
I samarbeid med interkommunale renovasjonsselskap søke midler hjå Miljødirektorat og
Fylkesmann til opprydding av marint søppel og system for innsamling av dette på enkelte
øyer (viser til godt prosjekt; Nord-Hordaland og Gulen Interkommunale renovasjonsselsakp
NGIR/ISK i samarbeid med friluftsrådet om innsamling og utsetting av innsamlingsutstyr og
kontainer).
Godt samarbeid med de frivillige organisasjonane innan friluftsliv, natur og kultur i
fylket:
Godt samarbeid med tydeleg og avklart rolleforståing er ein føremon for eit godt samarbeid.
Friluftslivsorganisasjonane ønsker friluftsråd velkomne i fylket, med god og ope dialog om
roller, oppgåver og samarbeid!
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