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Til planavdelingen i kommunen 

XXX kommune 

 

07.01.2022 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold er en natur- og friluftslivorganisasjon med nedslagsfelt i XXX 

og arbeider på vegne av og i samarbeid med lokale foreninger i kommunen.   

Vi ber derfor å bli oppført som høringsinstans i alle saker som berører natur- og/eller 

friluftslivsinteresser. Slike saker kan for eksempel være kommuneplaner, arealsaker og 

reguleringsplaner som berører natur og friluftslivsinteressene.  

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjoner og har regionale forum i alle av landets tidligere fylker. Formålet med FNF er 

å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de 

enkelte fylkene. FNF er et felles talerør, eller en felles representant, for de tilsluttede 

organisasjonene i konkrete saker.  

Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold med lokale foreninger i kommunen: 
4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Speidere fra Vestfold 

krets av Norges Speiderforbund og Vestfold KFUK-KFUM Speidere, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, 

Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg 

og Omegn Turistforening, Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges 

Padleforbund ved Havpadlerne Færder og Sandefjord Kajakk, Vestfold og Telemark Orienteringskrets, Norsk 

Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg 

Soppforening, Norges Klatreforbund ved SaVe klatring, Skogselskapet Vestfold, Syklistenes Landsforening i 

Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk. 

FNF Vestfold håper på et godt samarbeid videre, og at relevante saker og informasjon blir gjensidig 

sendt mellom alle aktuelle parter.  

Les mer om oss i pdf- brosjyren eller på nettwww.fnf-nett.no/ 

Med vennlig hilsen 

Kristin S. Fredheim 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD 

Forum for Natur og Friluftsliv som høringsinstans 
Ønske om å få tilsende relevante plansaker digitalt   

http://www.fnf-nett.no/agder
https://fnf-nett.no/vestfold/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/Friluftslivets_uke_2021_web.pdf
http://www.fnf-nett.no/

