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Interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold ønsker å gi en uttalelse til planer om
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Vi vil peke på at begge de framlagte alternativene har negative konsekvenser for naturmiljø
og friluftsliv. Spørsmålet er om den omfattende og inngripende veibyggingen har en
samfunnsmessig nytteverdi, noe det ikke fremkommer i den framlagte hovedrapporten.
Erfaringer og forskning som henvises til både av Transportøkonomisk Institutt og Statens
Vegvesen viser at bedre veier og flere felt for bilene, gir mer biltrafikk. Når køene midlertidig
blir kortere, velger flere å bruke bilen, køene blir lengre og reisetiden går opp igjen. Det er
altså ikke mulig å bygge seg ut av trafikkøer gjennom veiutbygging. Det framgår også av
denne utredningen at veiutbyggingen vil medføre økt bilbruk, noe som er uheldig både i et
miljø- og folkehelseperspektiv.
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold ønsker at det i stedet skal satses på kollektivløsninger
som for eksempel hyppigere avganger og flere gjennomgående ruter og langt bedre
tilrettelegging og fremkommelighet for sykkel.
Vi vil også bemerke at Ilene naturreservat er avhengig av arealene rundt det vernede
området for å kunne ivareta verneformålet og er i tillegg avgjørende for rekreasjonsverdien i
området. En tunell vil ødelegge for våtmarksområdet og matfatet for fuglene
(ålegrassengene), både under anleggsfasen og etter. Når vi har ansvar for et internasjonalt
viktig våtmarksområde (Ramsarområde), må dette forvaltes godt. Avbøtende og
kompenserende tiltak må utredes spesielt og sannsynligheten av at tiltakene vil lykkes bør
beregnes og vektlegges. Området er svært viktig for rekreasjon og har slik en direkte
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innvirkning på folks helse. Tap av tilgjengelig natur og
friluftsområde må beregnes også i et folkehelseperspektiv.
Vi minner til slutt om at det pågår en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle
kommunene i Vestfold og den er ikke ferdigstilt og kartfestet enda. Vi forutsetter at denne
informasjonen innhentes og tas hensyn til i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Kristin S. Fredheim
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD
Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Oslofjordens
Friluftsråd, 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, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Norges Padleforbund ved Havpadlerne og Sandefjord
Kajakk, Vestfold Orienteringskrets, Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp og Nyttevekstforening ved
Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Sykelistenes Landsforbund i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd
for Anadrome Laksefisker
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