forum for
natur og friluftsliv

Årsplan for FNF Hordaland 2014.
Årsplanen for 2014 er omfattende, og det tas forbehold om kapasitet. Hovedpunktene (1 – 6) er ført
opp i prioritert rekkefølge. Arbeidsutvalget (AU) vil foreta vurderinger og prioriteringer ved
kapasitetsutfordringer.

1: Økonomi
FNF Hordaland har i 2013 hatt store økonomiske utfordringer, og arbeid med å sikre det økonomiske
grunnlaget for fremtidig drift er prioritert i 2014.
I 2014 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for å øke den generelle driftstøtten til FNF Hordaland
 Utvikle et prosjekt innenfor rammene for FNF, og arbeide for ekstern finansiering av dette

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, samt arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder.
I 2014 skal FNF Hordaland:
 Delta og være synlig på høringskonferanser, i møter og i temagrupper knyttet til aktuelle
regionalplaner, herunder:
o Regional areal- og transportplan for Bergensområdet
o Regional plan for kultur og idrett (Regional kulturplan)
o Regional plan for lokalisering av ny godshavn i Bergensområdet
 Jobbe for at vann- og vindkraftverk og linjenett i Hordaland ikke etableres på bekostning av
viktige natur- og friluftsverdier
 Bistå organisasjonene og deres frivillige i å avgi høringsuttalelser i saker som berører viktige
natur- og/eller friluftslivsinteresser i Hordaland
 Delta på møter, befaringer, seminarer og konferanser på vegne av organisasjonene
 Arbeide for at etablering av ny godshavn i Bergensområdet ikke går på bekostning av viktige
natur- og friluftslivsverdier
 Spille inn verdien av friluftsliv i planarbeidet til ”Regional plan for kultur og idrett”
 Initiere arbeidet for etablering av ”Kvamskogen landskapsverneområde” og etablere kontakt
med aktuelle samarbeidspartnere (f.eks. Kvamskogen Vel)

3: God kontakt med myndighetene
FNF Hordaland skal arbeide for å opprettholde og styrke den etablerte kontakten med Hordaland
fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og andre forvaltningsinstanser.
I 2014 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for å synliggjøre arbeidet til FNF og FNFs posisjonering i forhold til de tilsluttede
organisasjonene ovenfor fylkeskommunen
 Videreføre praksis med årlige kontaktmøter mellom FNF-organisasjonene og
Miljøvernavdelinga til Fylkesmannen
 Delta på friluftslivssamling hos Miljødirektoratet sammen med fylkesmenn og
fylkeskommuner
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4: Kompetansebygging i organisasjonene
FNF Hordaland skal jobbe for å være en aktiv arena for natur- og friluftsfaglig kompetansebygging og
kompetanseutveksling i organisasjonene.
I 2014 skal FNF Hordaland:
 Besøke alle organisasjonene som er representert i arbeidsutvalget (AU), og informere om
FNF-arbeidet om ønskelig
 Formidle relevant informasjon om aktuelle saker og politiske vedtak igjennom 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

5: 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 2014 skal FNF Hordaland:
 Videreføre arbeidet med politisk påvirkning for å hindre kraftutbygging i Øystesevassdraget,
og forsøke å få i stand møter med aktuelle politikere
 Jobbe mot kommuner og fylkeskommunen for å øke fokus på kartlegging og verdisetting av
lokale friluftsområder i Hordaland
 Delta på møter i DNT Vest, og være AU sitt bindeledd inn i dette samarbeidet om bevaring av
Vestlandsnaturen
 Synliggjøre aktiviteten i FNF via nettsidene til FNF Hordaland

6: Evaluere FNFs arbeid og arbeidsform. Foreslå tiltak som styrker ivaretakelse av natur og
friluftsliv og organisasjonenes arbeid i Hordaland.
FNF Hordaland vil videreutvikle samarbeidet for å styrke organisasjonene.
I 2014 skal FNF Hordaland:
 Jobbe for økt informasjonsutveksling og samarbeid i AU
 Kartlegge mulige nye organisasjoner for tilslutning til FNF-nettverket og jobbe for å etablere
kontakt mot disse

Øvrige oppgaver 2014:
 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 DN via FRIFO og fra fylkeskommunen
 Arrangere minimum tre AU-møter per halvår
 Gjennomføre fellesmøte for godkjenning av årsplan og budsjett for 2015 i november

