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KARTLEGGING AV FRILUFTSLIVOMRÅDER - MEDVIRKNING
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (FRIFO),
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer.
En del av kommunene i Vestfold har startet sitt arbeid med kartlegging og verdsetting av
friluftsområder. Dette er en nasjonal satsning, hvor målet er at alle kommuner skal ha
gjennomført arbeidet innen utgangen av 2018. Vestfold Fylkeskommune koordinerer
arbeidet i fylket, og det er mulig for kommunene å søke om støtte til gjennomføringen.
Kommunene har et stort ansvar i forvaltningen av arealer. For å få god og sammenhengende
planlegging trenger vi kunnskap om hvilke områder som er viktige for friluftsaktiviteter, slik
at kommunene kan tenke helhetlig, få god medvirkning og unngå konflikter. Det
overordnede målet med prosjektet er at viktige friluftslivsområder blir ivaretatt i
planprosessene, og at slike områder ikke blir bygget ned på grunn av mangel på kunnskap.
FNF Vestfold ønsker å medvirke i arbeidet og vil med dette oppfordre kommunene til å
benytte seg av våre organisasjoners kunnskap i kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder i deres kommune.
I enkelte kommuner som har kommet i gang med medvirkningsprosessen, deltar FNF i en
referansegruppe. Ta kontakt med undertegnede på 48 29 26 16 eller vestfold@fnf-nett.no
for medvirkning og for kontaktinfo til lokale ressurspersoner i natur og friluftsorganisasjoner
i deres kommune.
Med vennlig hilsen

Kristin S. Fredheim
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD
Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, 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 ved DNT Horten, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord
Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges Padleforbund ved Havpadlerne og
Sandefjord Kajakk
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