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Tilsluttet i 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 

Tønsberg og Sandefjord Kajakk, Vestfold Orienteringskrets,  Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges 

Sopp- og Nyttevekstforbund ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Syklistenes 

Landsforening i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk. 
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Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk 
Høringsuttalelse fra Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold 
 
FNs naturpanel kom i mai med sin første rapport som slår fast at arealtap er en av de største truslene 
for naturen ved siden av klimaendringer. Rapporten slår fast at 75 prosent av alle landområder er 
enten blitt lagt om til åkre, dekket av betong eller på annen måte betydelig omdannet. Dette gjelder i 
høyeste grad også Vestfold med sin store befolkningstetthet, særlig langs kysten. Et overordnet blikk 
er nødvendig for å se helheten. Når kommunene gjør velmenende enkeltvedtak som ikke tar inn over 
seg den samlede belastningen for regionen, trenger vi en overordnet plan som ivaretar dette. Det er 
derfor ønskelig at RPBA styrkes og ikke svekkes som overordnet regional plan.  
 
FNF mener at mange av de foreslåtte endringene gjør planen mindre bindene og dermed svekkes. 
 
Vi ønsker også at RPBA tar inn et kart som viser friluftsområdene i fylket. Det er viktig at alle 
kommuner kartlegger og kartfester friluftsområdene og vi vet at dette mangler i mange kommuner, 
noe som bla førte til at NVE har lagt ut forslag om fremtidige vindmølleindustri på våre mest brukte 
og beskattede friluftsområder. 
 
Vi viser ellers til våre tidligere høringsuttalelser om RPBA. 
 
Vennlig hilsen 
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