Schokkende cijfers!

Over de FMF
De Friese Milieu Federatie (FMF) werkt al meer dan
45 jaar aan een mooi en duurzaam Fryslân: een rijke
biodiversiteit, een mooi landschap en een gezonde
leefomgeving voor mens, plant en dier. We zetten ons
met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling
van de provincie. Dit is onze missie en daar willen we de
komende jaren hard aan blijven werken.
Als netwerkorganisatie slaan we bruggen tussen onze
aangesloten organisaties, de Friese overheden, bedrijven
en de Friese burger. In totaal vertegenwoordigen we
41 aangesloten organisaties en via deze organisaties
meer dan 95.000 Friezen. Met de voeten in de Friese
samenleving en met een landelijk dekkend netwerk
van Natuur en Milieufederaties kunnen we lokaal
en landelijk impact creëren. Dat is nodig, want voor
klimaat, biodiversiteit en omgevingskwaliteit is het alle
hands aan dek.
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Van grijs naar kleurrijk perspectief!
Wij hebben een droom. Samen met de gehele mienskip geven wij de komende 10
jaar Fryslân kleur. Met elkaar versnellen we de transitie van grijs, vervuilend en
uitputtend naar een aantrekkelijk, duurzaam en kleurrijk perspectief.
In 2030 bruist het in onze provincie weer van het leven: het Friese land
staat vol bloemen en kruiden en overal is een rijke biodiversiteit aan
bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. In 2030 is het herstel
van soortenrijkdom vergevorderd en zijn onze natuurgebieden vitaal en
veerkrachtig. De kwaliteit van water, bodem en lucht is sterk verbeterd.

Onze landbouw is over 10 jaar circulair en natuurinclusief. Boeren maken
gebruik van de natuur als onderdeel van hun bedrijfsvoering en werken allemaal
aan natuur- en landschapsbeheer. Zij produceren kwalitatief hoogwaardig
en gezond voedsel en de Friese burger waardeert de boer om zijn rol in de
voedselvoorziening en om zijn bijdrage aan een mooi en duurzaam Fryslân. De
landbouwer krijgt een prijs die past bij deze wijze van natuurinclusief boeren.
Als Friezen zijn we in 2030 trots op onze leefomgeving. Waar mogelijk
nemen we het heft in eigen handen en produceren zelf onze energie
en ons voedsel. We dragen bij aan kleurrijke dorpen en steden waar
de natuur een plek heeft en aan milieuvriendelijk vervoer en gesloten
kringlopen. De betrokkenheid bij de eigen regio is groot. Van
jong tot oud, van mensen die hier al generaties wonen tot
nieuwkomers: wy dogge it mei elkoar! Samen weten
we tegenstellingen te overbruggen: zo maken we
duurzame keuzes en geven we Fryslân kleur
op de wangen.
Over 10 jaar is de Friese economie een voorbeeld van hoe je circulair
kunt produceren en consumeren. Daarmee zijn we in Europa koploper:
grondstoffen worden zoveel mogelijk lokaal en op een verantwoorde wijze
geproduceerd en waar mogelijk hergebruikt. Onze ecologische voetafdruk
is zo klein dat er nagenoeg geen negatieve impact is op Fryslân of andere
regio’s.
Ook zorgen we er met elkaar voor dat Fryslân op schema ligt om de
klimaatdoelstellingen te halen. In 2030 zijn wij als Friezen trots dat we
een prachtige en kleurrijke provincie door kunnen geven aan de volgende
generaties.
Onze dromen en ambities rond klimaat, biodiversiteit en
omgevingskwaliteit vallen als puzzelstukken in elkaar. Met onze ‘puzzel’
van Fryslân willen wij als Friese Milieu Federatie mensen inspireren,
prikkelen en aanzetten tot actie. Samen met u willen we onze dromen voor
Fryslân verder vormgeven en waarmaken. Daarbij is ons motto: ‘Wij geven
Fryslân kleur!’
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Praatplaat Friese Milieu Federatie

Veenweide: ‘brûsplak fan kânsen’
De grondwaterstand in het veenweidegebied
gaat de komende decennia substantieel omhoog.
Daardoor wordt het veen niet meer afgebroken
en wordt er geen CO2 meer uitgestoten. Dit
wordt gecombineerd met het herstel van
belangrijke natuurwaarden in deze gebieden.
Grondeigenaren kunnen geld verdienen met
het vermarkten van koolstofcertificaten,
met nieuwe vormen van landbouw zoals het
telen van lisdodde, wilde rijst en cranberry,
met energieopwekking en met recreatie. Het
veen(weide)gebied is een ‘brûsplak fan kânsen’!

Duurzame energie: lokaal opgewekt
en in lokaal eigendom

Libje op lytse foet: delende en gezonde gemeenschappen
In dorpen en steden ruilen mensen producten of maken gebruik
van elkaars diensten. Er is een levendige lokale markt. Het
grondstoffenverbruik is geminimaliseerd, hoogwaardig hergebruik is
de standaard. Zo beperken we onze ecologische voetafdruk. Dorpen en
steden hebben gezonde en bruisende gemeenschappen. Op verschillende
plekken in Fryslân ontspruiten “blue zones”: gebieden waar mensen
langer en gezonder leven dan elders op de wereld. De mensen die hier
wonen worden dankzij een gezonde en duurzame levensstijl gemiddeld

Fryslân gaat in 2030 in haar eigen energie voorzien.
Huizen en bedrijven zijn van het gas af en hebben zoveel
mogelijk hun eigen energievoorziening. Lokaal zijn er
windmolens en energieparken die landschappelijk zijn
geïntegreerd en gecombineerd met natuur, recreatie
en landbouw. Volledig in lokaal eigendom is daarbij
de standaard. De opbrengsten vloeien terug in de
gemeenschap. Waterstof als energiedrager is breed
beschikbaar. We zetten in op innovatie en flexibiliteit:
energievliegers, warmtepompen waarbij gebruik wordt
gemaakt van oppervlaktewater en SMART-grids om
energie lokaal in het netwerk op te slaan.

90 of zelfs 100 jaar zonder medicijnen of invaliditeit.

Natuer mei de Mienskip
Wonen, werken en natuur zijn in
toenemende mate met elkaar verweven. Wij zijn te gast in een
mooi en robuust landschap. Hekken worden weggehaald: de
aanwezige bebouwing is natuurinclusief, bijvoorbeeld in de vorm
van “tiny houses”. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun
eigen omgeving. “Natuer mei de Mienskip” is voor elk dorp en iedere
stad het uitgangspunt.

Ruimte voor klimaatbossen en ‘wilde’ dieren
Flora en fauna krijgen alle ruimte. Er zijn geen
belemmeringen meer om binnen de provincie te
migreren. De wolf en andere ‘wilde’ dieren zijn meer dan
welkom. Ook voor vissen worden barrières weggehaald.
De principes van de vismigratierivier worden breed
toegepast. Om CO2 op te slaan worden grote aantallen
bomen aangeplant: klimaatbossen. Hiervoor zien we
kansen in beekdalen en op de hoge zandgronden.

Zeearend op de Oldehove:
natuur in dorp en stad

De Grutto: icoon van een vitaal landschap
‘Lân fan Us’: samen voedsel verbouwen
De Friezen gaan hun voedsel in de buurt kopen
en waar mogelijk samen met de boer verbouwen.
Steeds vaker is landbouwgrond in eigendom
van de lokale gemeenschap. Er is een nauwe
samenwerking met lokale boeren die hun kennis
en grond beschikbaar stellen. Ook voedselbossen en
pluktuinen worden door de gemeenschap aangelegd
en beheerd.

De Grutto is het icoon van Fryslân als het gaat om
ons unieke weidevogellandschap. In aaneengesloten
gebieden floreren de weidevogels en kunnen we
genieten van een vitaal landschap vol bloemen en
kruiden. Boeren, burgers en natuurbeschermers
werken daarbij nauw samen. Vanuit de kansgebieden
start het herstel van de weidevogelpopulatie en de
biodiversiteit.

Natuur zit in 2030 tot in de haarvaten van
de bebouwde omgeving. Groene daken,
wildtuinen, struinnatuur: het kan allemaal
in de stad. Stenen worden eruit gehaald
en planten komen ervoor in de plaats. De
leefbaarheid neemt daarmee toe, er is
geen hittestress en zware buien worden
makkelijk opgevangen. Het wordt normaal
dat dieren dorpen en steden intrekken: op
de Oldehove nestelt de zeearend.

Landbouw van de toekomst:
natuurinclusief en circulair
Fryslân blijft bij uitstek een landbouwprovincie.
Deze landbouw is gedifferentieerd, waarbij
natuurinclusiviteit en circulariteit de norm zijn.
We stappen af van monoculturen en het gebruik
van kunstmest. Strokenteelt wordt afgewisseld
met kruidenrijk grasland. De landbouw draagt
zo bij aan een rijke natuur en is bestand tegen de
gevolgen van klimaatverandering. Ook sluiten
we onze ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen,
zoals de transitie naar plantaardige eiwitten.
Zo neemt bijvoorbeeld de teelt van zeewier, zilte
gewassen, lupine en veldbonen toe.

