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1. Innledning
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftsorganisasjoner i Vestfold. FNF er opprettet av Friluftslivets fellesorganisasjon (nå
Norsk Friluftsliv), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
(SRN), og det er etablert et FNF i alle fylker. Via FNF sentralt mottar FNF Vestfold
økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. I tillegg mottar FNF støtte fra Vestfold
fylkeskommune regionalt. Et sentralstyre 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
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.
å 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
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.
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Utvikling, resultater og utfordringer
VFK viser stor interesse for å samarbeide med FNF og støtte arbeidet med tilskudd.
Stadig flere natur og friluftsorganisasjoner har signert tilslutningserklæring til FNF Vestfold. I
2017 arrangerte for første gang organisasjonene en felles åpning av Friluftslivets uke i
Vestfold og #nattinaturenUNG. Med økt stillingsandel har det også vært mulig å arbeide mer
politisk i året som har gått, spesielt med etablering av midlertidige regler for vannscooter.
FNF Vestfold har økt stillingsandelen fra 50% i 2016 til 100% i 2017.
FNF Vestfold skal være en møteplass for organisasjonene.

2. SAKER
Saker det er arbeidet med i 2017:
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Friluftslivets uke
Ny organisasjonsmodell for FNF
Avgitt en rekke høringsuttalelse bl.a.:
o Kunstgress i kommunene
o Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter (januar)
o Lokal høring vannforskrift i Vestfolds kommuner (mai/juni)
o Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av
planprogram
o Planprogram for revisjon av regional plan for bærekraftig arealbruk
o Planprogram for revisjon av regional plan for folkehelse
o FNF Vestfold som høringsinstans
o Styringsdokument i FNF



Andre saker FNF har arbeidet med er bl.a.:
o Friluftsliv i regionale planer
o Folkehelserådet
o Folkehelseprosjektgruppe i VFK
o Færder nasjonalpark – nasjonalparkens besøksstrategi
o Oppdrettsanlegg i Oslofjorden
o Karlsvika som friluftsenter
o Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Vestfold
o Ren kyst og Kystlotteriet
o Solumåsen pukkverk
o Klåstadkilen naturreservat
o Forslag til ny vannscooterforskrift
o Kommunikasjon med stortingspolitikerne
o Presentasjon av arbeidet med Farmenrøysa og Kodal Minerals gruveplaner for
DNT og FNF sentralt
o Fremmede arter
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o Profilert i mediesaker, som for eksempel i saker om stengseler i strandsonen i
Holmestrand og lokale forskrifter for vannscooter
Årsmøte
Ble avholdt på Tollboden i Tønsberg 6. mars med 25 representanter fra 15 organisasjoner
tilstede i tillegg til en representant fra Fylkesmannen og Norsk Friluftsliv.
Møter med VFK
FNF har gjennom året avholdt flere møter med administrasjonen i Vestfold fylkeskommune
som et ledd i samarbeidsavtalen med VFK. FNF har også deltatt på VFKs nettverkssamlinger
og bidratt i utformingen av programmet på VFKs studietur.
Eksterne kurs og samlinger
Koordinator har deltatt på samlinger i regi av Den Norske Turistforening (Grønnere utsikter),
Norsk Friluftsliv, SRN og Miljødirektoratet, Idrettskretsen, Fylkesmannen, Fylkeskommunen.
Friluftslivets uke
Åpning av Friluftslivets uke ble avholdt for første gang i Vestfold med fokus på samarbeid
mellom organisasjonene og etablering av nettverk internt, og med informasjon og synlighet
for organisasjonene utad. Åpningen fant sted i Melsomvik og hadde seks arrangementer i en;
organisasjonenes friluftsaktiviteter, politisk kokkekamp fra scenen, friluftskonsert med Ila
Auto, #nattinaturenUNG, egen politikercamp samt bålsamtale mellom ungdomsrepresentanter
fra organisasjonene og stortingskandidater.
Vi arrangerte landets første #nattinaturenUNG med ungdommer fra NJFF, DNT og NSF.
FNF har tilrettelagt for ungdomsarbeid på tvers av organisasjonene og det resulterte i en felles
camp for natur- og friluftsinteressert ungdom fra hele fylket. Organisasjonene ønsker å gjenta
suksessen.

3. ORGANISASJON
Styret for FNF Vestfold har etter fellesmøtet 6.3.2017 bestått av:
 Naturvernforbundet i Vestfold v/ Øyvind Johnsen (leder styret FNF Vestfold)
 Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold v/ Ulf Langved
 4H Vestfold v/ Irene Pande (ett styremøte)
 DNT v/ Edvar-Ståle Otterstrøm
 Oslofjordens Friluftsråd v/ Anne Sjømæling
 Vestfold krets av Norges Speiderforbund v/Sven Erik Gunnerød
Styret har i 2017 avholdt 7 møter og deltok i tillegg på #nattinaturen.
Følgende organisasjoner har signert tilslutningserklæring:
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4H Vestfold

forum for Vestfold
natur og friluftsliv












Naturvernforbundet i Vestfold
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold
Norsk Botanisk Forening Larvik
Oslofjordens Friluftsråd
Vestfold Orienteringskrets
Vestfold krets av Norges Speiderforbund
Norsk Ornitologisk Forening Vestfold
Den Norske Turistforening i Vestfold ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn
Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg
og Omegn Turistforening
Norges Padleforbund ved Havpadlerne og Sandefjord Kajakk
Norges Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening.

Ytterligere tre har signert og ønsker å bli tatt opp på neste årsmøte:




Sykelistenes Landsforbund i Larvik
Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrome Laksefisker
Vestfold KFUK-KFUM Speidere

Tilsluttede organisasjoner i FNF har utgangspunkt i organisasjonene som er med i Norsk
Friluftsliv, Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL).
FNF Vestfolds høyeste organ er årsmøtet hvor alle tilsluttede organisasjoner er invitert.
Kristin Fredheim har vært ansatt i FNF i 80% stilling fram til 1.8.17 og i 100 % stilling ut
året.

4. ØKONOMI
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 93 670,64
Inntektene er basert på tilskudd fra FNF sentralt, VFK, Norsk Friluftsliv og
momskompensasjon.
FNF har i 2015 fått tilsagn om økonomisk støtte fra VFK for perioden 2016-2019.
Dersom tilskuddet fra VFK skulle bortfalle eller bli betydelig redusert, vil grunnlaget for
videre drift bortfalle, da tilskuddet fra FNF sentralt ikke dekker kostnadene til lønn og kontor.
Sandefjord, 6. februar 2018
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