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FNF Buskerud

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsfora mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt 
nivå. 

Formålet med FNF er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og 
friluftslivsinteressene i aktuelle saker. 

Vi jobber daglig med å ta vare på våre interesser i fylket og i kommunene, og i denne jobben spiller du som 
politiker en svært viktig rolle! 

Vi vil derfor gi deg flere punkter som vi mener det må jobbes med, for å kunne gi befolkningen i Drammen gode 
muligheter til rekreasjon og friluftsliv, i en natur som forvaltes på en bærekraftig måte.



Drammen kommune må planlegge for bærekraftig arealbruk: 

Drammen kommune opplever stor tilflytting og utbyggingspress 
som fører til at viktige tettstednære naturområder bygges ned. 
Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både 
naturmangfoldet og friluftslivet settes på prøve. 

Drammen kommune må ta hensyn til dette i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Hvordan? 

Etablere og bruke arealbudsjett og arealregnskap. 

Etablere en helhetlig strategi for arealbruk og følge opp regionale 
bestemmelser i kommunale planer. 

Få langsiktige byggegrenser inn i kommuneplanen



Drammen kommune må planlegge for friluftsliv og folkehelse: 

Inaktivitet og psykiske plager er vår tids største folkesykdommer. 

Opphold og fysisk aktivitet i naturen gir bedre folkehelse, både fysisk og 
mentalt. 

Hvordan? 

Drammen kommune må legge til rette for friluftsliv via prosjekter som 
friluftslivets ferdselsårer, kartlegging og verdisetting av 
friluftslivsområder, og opprette aktivitetsstasjoner/ utstyrsbaser for lån 
av fritidsutstyr. 

Sammenhengende stier/turveier/grønnstrukturer/ferdselsårer må 
sikres. 

Sikre naturområder for allmenn bruk, særlig i pressområder, f.eks. langs 
sjøen.

Bruke friluftsliv som integreringsarena.

Bevilge midler til tiltak som kan øke aktiviteten innen friluftsliv i skolen, 
både gjennom økt kompetanse hos lærere og arealer for aktivitet.



Drammen kommune må planlegge for ivaretakelse av naturverdier: 

Velfungerende økosystemer, der de fleste arter og økologiske 
funksjoner er på plass, er en forutsetning for samfunnet. 

Naturen renser vannet og lufta, produserer oksygen, sikrer 
pollinering av planter, resirkulerer næring, binder jordsmonnet, 
lagrer karbon, beskytter mot erosjon og er viktig for 
overvannshåndtering og flomdemping. 

To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den 
største trusselen er arealendringer

Hvordan?

Det må utarbeides et oppdatert kunnskapsgrunnlag, god 
dokumentasjon og strategier for ivaretakelse av biologisk mangfold. 

Vanndirektivet må følges opp og implementeres i planene. 

Bevilge midler til tiltak som kan øke naturkunnskapen i skolen, både 
gjennom kompetanse hos lærere og arealer for naturstudier. 



Drammen kommune må sikre god organisasjonsdrift og 
medvirkning: 

Frivillige natur- og friluftsorganisasjoners kunnskap og 
engasjement gir forvaltningen og politikerne viktige innspill, 
opplyser og øker engasjementet i befolkningen og får folk ut i 
aktivitet. De er derfor en viktig del i et fungerende demokrati.

Hvordan?

Tilrettelegge for at organisasjoner lett kan bli kjent med 
tilskuddsordninger for natur og friluftsliv. Dette kan gjerne gjøres 
i samarbeid med Forum for natur og friluftsliv. 

Videreføre og utvikle driftstilskudd/samarbeidsavtaler med 
frivilligheten. 

Alle planprosesser må tilrettelegge for deltagelse av frivillige. 
Eksempler på dette kan være regionale møter på kveldstid,



Tilsluttede organisasjoner i FNF Buskerud

• DNT Drammen og Omegn

• DNT Ringerike

• Kongsberg og Omegns Turistforening

• Naturvernforbundet i Buskerud

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud

• Nedre Buskerud krets av Norges 

speiderforbund

• Buskerud KFUK- KFUM- Speiderne

• Oslofjordens Friluftsråd

• Buskerud Orienteringskrets

• NOF avd. Buskerud

• Buskerud Botanisk forening

• Drammen klatreklubb

• NOTS Drammen og omegn


