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Uttalelse  om kommuneplanens arealdel for Porsgrunn 2014 – 2025 

   

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk for 6 av de største natur- og 

friluftsorganisasjoner i fylket. FNF Telemark arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på 

dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og 

miljøet rundt oss. FNF Telemark arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er kjent med at Porsgrunn kommune har 

kommuneplanens arealdel til offentlig høring og ønsker å komme med innspill.   

Følgende av våre medlemsorganisasjoner har aktivt sluttet seg til vår uttalelse:  

- Naturvernforbundet i Telemark  

- Telemark Orienteringskrets  

I tillegg har flere andre berørte organisasjoner knyttet seg til høringsuttalelsen vår:  

- Naturvernforbundet i Grenland 

- Porsgrunn og omegn Turistforening 

- Telemark Botaniske Forening 

- Porsgrunn Hagelag 



INNSPILL FRA FNF TELEMARK 

1) FNF fraråder omregulering av Valleråsen til boligfelt og steinbrudd 

FNF Telemark fraråder sterkt at deler av Valleråsen blir omregulert til boligfelt og pukkverk. Det er 

flere gode grunner til det: 

VALLERÅSEN ER VERDIFULL BYMARK 

Valleråsen har store verdier som bymark. Fremtidig boligutvikling bør komme som en fortetting av 

eksisterende boligområder, slik at ikke særdeles viktige friluftsområder blir tatt hull på.  Det er et 

viktig turområde og det er også lagt ned mye arbeid med å opprette Porsgrunn bymark.  

NÆRFRILUFTSLIVET ER ET TVERRPOLITISK FOKUSOMRÅDE 

Regjeringen har som mål at alle skal kunne drive med friluftsliv i sitt nærmiljø (1). Nærnaturen har 

blitt en knapphetsgode på grunn av omregulering og nedbygging, noe som fører til at folk blir mer 

inaktive i sin hverdag. Et vern av Valleråsen er et vern av nærfriluftslivet som utgjør en 

samfunnsøkonomisk gevinst i form av økt folkehelse og trivsel blant beboerne. Valleråsen bør derfor 

sikres som friluftsområde for Porsgrunns innbyggere. 

VALLERÅSEN GIR LÆRING I FRILUFT 

Valleråsen ligger i nær tilknytning til Kjølnes ungdomsskole og Høgskolen i Telemark. Dette gjør at 

elever og studenter kan benytte seg av friluftsområder til undervisning uten store 

transportkostnader.  

VALLERÅSEN INNEHAR VIKTIGE NATURVERDIER 

Valleråsen er uten tvil et viktig hekkeområde for den rødlistede fuglearten nattravn (Caprimulgus 

europaeus). Arten er kategorisert som sårbar i Norsk Rødliste for 2010 og regnes som en art i 

nedgang. 3 spillende og revirhevdende nattravn har blitt observert og registrert på 

Artsobservasjoner (2) i juni dette året, og det har blitt lagt inn registrering av nattravn hvert år fra 

2002 til 2014. Dette tyder derfor på at Valleråsen er en viktig hekkeplass for rødlistearten. Av 

ornitologer er Valleråsen kjent som en av «Telemarks sikreste plass å observere og lytte til 

nattravn». Vi er redd for at støy fra steinbruddet og fragmentering av marka kan føre til 

fortrengning av denne arten fra området. 

Valleråsen er også en viktig lokalitet å ta vare på med sin blanding av basaltgrunn og sandstein, 

med overgangssone mot larvikitt.  



Det samlede engasjementet knyttet til bevaring av Valleråsen  fra de største natur- og 

friluftsorganisasjonene viser hvor viktig denne saken er for medlemmene våre, men også 

organisasjoner som ikke er direkte knyttet til FNF.  

 

2) FNF ønsker å bevare friluftsområdet på Frydentopp 

 

3) FNF ønsker å ta bort det foreslåtte boligområdet på Øvre Bjørntvedt mellom eksisterende 

bebyggelse og steinbruddet i sin helhet, eller at det krympes slik at friluftsinteressene ikke 

blir skadelidende. 

Området er mye brukt av beboerne i området, og utgjør derfor et viktig nærfriluftsområde.  

Bjørntvedt er også kjent for sin forekomst av orkideen fuglereir (Neottia nidus-avis). Den har 

rødlistekategori nært truet (NT). 

 

4) FNF fraråder økt størrelse på fritidsboliger 

Porsgrunn kommune er en del av Oslofjordregionen. Denne regionen er utsatt for sterkest press på 

arealene, og er i en særstilling med tanke på tidligere vedtatte rikspolitiske retningslinjer. 

FNF Telemark fraråder å øke hyttestørrelsen på fritidsboliger innenfor 100 meters beltet til 100 kv/m. 

FNF Telemark mener dette er i strid med de nasjonale føringene fra Regjeringen om en strengere og 

mer langsiktig strandsoneplanlegging, jamfør §1-8 i Plan- og bygningsloven og statlige 

planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning. Det skal være en svært restriktiv holdning 

til nye fritidsboliger og til en vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. 

Enklere saksbehandling som argument veier ikke tyngre enn nasjonale restriksjoner og en 

bærekraftig strandsoneforvaltning. «En forenkling» av bestemmelsene om fritidsbebyggelse vil føre 

til ytterligere press på verdifulle frilufts- og naturområder knyttet til kyst og vassdrag hvor 

allemannsretten allerede blir utfordret av intensiv privatisering. 

FNF Telemark mener det er svært viktig å sikre strandsonen for allmennhetens interesser og for 

natur- og kulturmiljø.  En restriktiv strandsonepolitikk gir gode opplevelser, bedre folkehelse og 

livskvalitet, og er med på øke Porsgrunns stedegne attraktivitet mtp turisme og tilflytning.  

Vi tar gjerne mot henvendelser fra kommunen i saker og områder som berører våre medlemmers 

interesser.  



Avslutningsvis ønsker vi Porsgrunn kommune lykke til med å ferdigstille kommuneplanens arealdel og 

har tillit til at natur- og friluftsinteresser blir ivaretatt i videre saksgang.  

  

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark 

Mariken Kjøhl  

Fylkeskoordinator 

FNF Telemark     

  

Kopi:  

Fylkesmannen i Telemark 

Telemark Fylkeskommune  

 

Kilder: 

1) Miljøverndepartementet (2013). Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsning på 

friluftsliv i hverdagen; 2014-2020. Strategi. Oslo: Miljøverndepartementet. 

2) www.artsobservasjoner.no/fugler 

 


