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1. Innledning
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF-V) er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftsorganisasjoner i Vestfold. FNF er opprettet av Friluftslivets fellesorganisasjon
(FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN),
og det er etablert et FNF i alle fylker. Via FRIFO mottar FNF økonomisk støtte fra
Miljødirektoratet. I tillegg mottar FNF støtte fra Vestfold fylkeskommune regionalt. En
sentral styringsgruppe for FNF med representanter fra de organisasjonene som står bak
etableringen, følger opp og er pådriver for utviklingen av FNF
FNF Vestfold ble formelt stiftet 29.11.2001, etter at FRIFO i 2000 hadde gitt signaler om at
de ønsket opprettet fylkesvise FNF.
Bakgrunnen for å etablere et FNF var:
 det stadig økende presset på naturen og arealene som friluftsliv er avhengig av
 at stadig flere avgjørelser med innvirkning på friluftsliv og forvaltning av natur blir
delegert til kommunene
 behov for å sette friluftsliv, natur og folkehelse på den politiske dagsorden
 ønske om en folkelig mobilisering i lokale saker

Hovedmål
Hovedmålsetting FNF Vestfold:
FNF Vestfold skal jobbe for å bli en synlig, nyttig og tydelig aktør overfor deltakende
organisasjoner, kommunene og fylkeskommunen i natur-, miljø- og friluftslivssaker.
Delmål
For å nå hovedmålsettingen må forumet så langt mulig oppnå følgende delmål:
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arrangere årlige møteplasser for organisasjonene, med fokus på nettverksbygging,
erfaringsutveksling, inspirasjon og faglig kunnskap.
stimulere til at organisasjonene får økt kunnskap om og forståelse for hverandres
arbeidsfelt og interesser, og samarbeider om oppgaver der det er naturlig.
videreføre den gode kontakten forumet har med (Vestfold fylkeskommune)VFK og
styrke kontakten med kommunene. Opptre som talerør for friluftslivets interesser der
dette er naturlig.
opprettholde representasjon i ulike regionale fora
jobbe for å styrke det økonomiske grunnlaget for drift av forumet
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gi uttalelser og være høringsinstans i saker som har innflytelse på naturvern, friluftsliv
og folkehelse i fylket, og samordne høringsuttalelser der dette er naturlig.
fremme et allsidig og naturvennlig friluftsliv for alle ved å informere om og stimulere
til fysisk aktivitet i naturen.

Utvikling, resultater og utfordringer
Fylkeskommunen viser stor interesse for FNF og det har utviklet et godt og nært samarbeid.
FNF har fått tilsagn om økonomisk støtte på dagens nivå fram til og med 2015. Det ble i
2012 inngått en samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune hvor begge parter forplikter
seg innen ulike utviklingsområder.
Utfordringen videre blir å få organisasjonene til å engasjere seg mer i arbeidet og bruke
forumet aktivt med innspill og ideer.
All den tid koordinator kun er ansatt i 40% stilling (øket fra 30% 1.10.14), begrenser dette
hvor mange saker og aktiviteter FNF Vestfold kan engasjere seg i.
FNF Vestfold skal være en møteplass for organisasjonene, hvor målsettingen er
nettverksbygging, erfaringsutveksling, inspirasjon og faglig kunnskap.
Det legges opp til minst 3 årlige møteplasser; 1) årlig fellesmøte, 2) kurs/seminar, 3)
inspirasjonssamling.

2. SAKER
Saker det er arbeidet med i 2014:







Friluftslivets uke, inkludert åpent debattmøte om ”Klimaendringer i Vestfold” med
fylkespolitikere
Revidert avtale med TOT vedr. kjøp av kontortjenester og arbeidsavtale med
koordinator.
Utvidelse av koordinators stilling
EUs Vanndirektivet
Forberedelser til Friluftslivets år 2015
Avgitt en rekke høringsuttalelse bl.a.:
o Strategisk Kulturplan for Vestfold (SKP) 2015-18
o Kommuneplan for Nøtterøy kommune
o Regional plan for Klima og Energi Vestfold
o Regional plan for Kystsonen i Vestfold
o Regional plan for Vannforvaltning i Vest-Viken

Årlig Fellesmøte
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Ble avholdt på Tollboden i Tønsberg 26. februar med representanter fra 8 organisasjoner
tilstede. I forkant av møtet var det en orientering om arbeidet i Kulturarv Vestfold.
Møter med VFK
FNF har gjennom året avholdt flere møter med administrasjonen i Vestfold fylkeskommune
som et ledd i samarbeidsavtalen med VFK. F.NF har også deltatt på VFK’s nettverksamlinger
Eksterne kurs og samlinger
Koordinator deltatt på samlinger i regi av FRIFO og Miljødirektoratet.

3. ORGANISASJON
Arbeidsutvalget (AU) for FNF Vestfold har etter fellesmøtet 26. februar 2014 bestått av:
 Norges Jeger- og Fiskeforbund Vestfold v/ Ulf Langved
 4H Vestfold v/ Anders Pettersen Dahl
 Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) v/ Finn Rasmussen
 Oslofjordens Friluftsråd v/ Anne Sjømæling
 Naturvernforbundet i Vestfold v/ Øyvind Johnsen (leder i AU)
 Vestfold krets av Norges Speiderforbund v/Sven Erik Gunnerød
AU har i 2014 avholdt 6 møter og behandlet 30 saker.
Følgende organisasjoner har signert tilsluttningserklæring:
Horten og Omegn Turistforening
Oslofjorden Friluftsråd
Sandefjord og Oplands Turistforening
Larvik og Omegns Turistforening
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Naturvernforbundet i Vestfold
Tønsberg og Omegn Turistforening
Vestfold krets av Norges Speiderforbund 4H Vestfold

Tilsluttede organisasjoner i FNF har utgangspunkt i organisasjonene som er med i FRIFO,
SRN og FL. FNF Vestfolds høyeste organ er det årlige fellesmøtet hvor alle deltakende
organisasjoner er invitert. Siden 1.juni 2004 har Tønsberg og Omegn Turistforening hatt
rollen som arbeidsgiver og vertskap for FNF Vestfold. Koordinator er Ulf Rødvik som p.t. er
ansatt i 40 % stilling.

4. ØKONOMI
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 19.510,- .
Likviditeten er god, med en egenkapital tilsvarende 40% av årlige driftskostnader. Dette gir
en økonomisk sikkerhet til å planlegge prosjekter før tilsagn om økonomiske tilskudd har
kommet. Imidlertid er inntektene 100% basert på tilskudd fra FRIFO og VFK. Over 80% av
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budsjettet går med til å dekke administrative kostnader. Dersom tilskuddet fra VFK skulle
bortfalle eller bli betydelig redusert, vil grunnlaget for videre drift bortfalle, da tilskuddet fra
FRIFO ikke dekker kostnadene til lønn og kontor.
Tønsberg februar 2015
Ulf Rødvik (koordinator)
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