BLI BEST PÅ

NATUR- OG FRILUFTSLIVSPOLITIKK
Fylkestings- og kommunestyrevalget
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene i fylket med hovedformål om å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i Telemark.
Vi vil bidra til å gi befolkningen i Telemark gode muligheter til rekreasjon og friluftsliv i en
natur som forvaltes på en bærekraftig måte. Natur- og friluftsliv gir livskvalitet, folkehelse og
attraktive bo- og besøkssteder, samtidig som vi er avhengig av naturens økosystemtjenester.
Vi har også et ansvar for å ta vare på naturen for å sikre naturmangfoldet og deres
levesteder. Her er våre forslag til hvordan du og ditt parti kan bli best på natur- og
friluftslivspolitikk.
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FORSLAG TIL FRILUFTSLIVSPOLITIKK
Nasjonale mål for friluftslivspolitikken
Ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder og
stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle. Økt bruk av natur som læringsarena og
aktivitetsområde for barn og unge. 1

Forslag til lokale og regionale mål for friluftslivspolitikken i Telemark:
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Sikre natur- og friluftslivsområder i nærheten av der folk bor og i tilknytning til
skoler, barnehager og universiteter. Ingen skal bo lengre unna enn 500 meter
fra nærmeste merkede tursti
Sikre sammenhengende turstier
Styrke friluftslivet i kommunedelplanene
Styrke tilbudet om gratis utlån av turutstyr ved å jobbe for at flere kommuner
får et slikt tilbud2
Stimulere til økt friluftslivsaktivitet, herunder også tradisjonelt høstingsbasert
friluftsliv, gjennom driftstilskudd og samarbeidsavtaler med lokale og
regionale friluftslivsorganisasjoner
Etablere langsiktige utbyggingsgrenser mot viktige friluftslivsområder
Støtte etablering av en naturskole i Telemark der skoler og barnehager får
mulighet til faglig påfyll for å ta i bruk friluftsliv som metode
Støtte opp om «Friluftslivets Uke» og «Natt i naturen»3
Arbeide for at større, sammenhengende naturområder ivaretas for friluftsliv
gjennom regional planlegging
Sikre allemannsretten, friluftslivet og naturverdier langs kysten gjennom lokal
oppfølging av kystsoneplan for Telemark 2018-20284 og statlige
retningslinjer5
Ta hensyn til myke trafikanter i friluftslivet i lokal og regional planlegging
Gjøre allemannsretten og allemannspliktene bedre kjent

St.meld. nr.18 (2015-2016). Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/ og
https://www.regjeringen.no/contentassets/ce805bbda07b40d184115b512d1c0de0/t-1564.pdf
2
http://www.grenlandfriluftsrad.no/lokalt/utlanssentraler
3
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftslivetsuke2018/
4
https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Samferdsel-og-regional-utvikling/Planer/Kystsoneplan-forTelemark
5
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/

FORSLAG TIL NATURPOLITIKK
Nasjonale mål for naturpolitikken:
Hindre utryddelse av arter og reduksjon av naturtyper og viktige levesteder for
biomangfoldet ved å styrke innsatsen for truede arter, bevare et representativt utvalg av
norsk natur og skreddersy løsninger for økosystemene. Føre en kunnskapsbasert
forvaltning.6

Forslag til lokale og regionale mål for naturpolitikken i Telemark
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Prioritere gjenbruk og fortetting av allerede utbygde arealer framfor
utbygging av mer natur
Alle kommuner har fagpersoner med kompetanse på natur og friluftsliv
Ta naturmangfoldloven med i alle prosesser som omhandler naturinngrep
Styrke naturkartleggingen i kommunene
Offentliggjøre all naturkartleggingsdata, f.eks i Naturbase og Artskart
Større satsing på energieffektivisering og sparing. Hensyn til natur og friluftsliv
må tillegges større vekt i kraftutbyggingssaker.
Sikre bred medvirkning og samarbeid med lokalbefolkning og frivillige for å
sikre en helhetlig vannforvaltning etter Vanndirektivet
Ta bedre vare på landskapskvaliteter og inngrepsfrie naturområder
Få oversikt over hvor det er behov for restaurering/kompensasjon for å
bevare biologisk mangfold og opprettholde økologisk funksjon
Etablere langsiktige utbyggingsgrenser mot viktige naturområder, særlig
områder med nasjonale og internasjonale verdier; kalkskogene i Grenland og
villreinområder Hardangervidda, Brattfjell-Vindeggen og Setesdal Austhei
Fylkes- og kommunesamarbeid for å sikre helhetlige strategier for arealbruk
Informere om konsekvenser av spredning- og levering/håndtering av
hagerømlinger og hageavfall
Generell innføring i miljøjuss som en del av folkevalgtopplæringen
Støtte opp om lokale og regionale strandryddeprosjekter
Styrke kompetansen og informasjon om frivillig skogvern
Jobbe for at det ikke etableres sjøbaserte oppdrettsanlegg på
Telemarkskysten, inkludert fjordene
Støtte opp om forvaltningstiltak knyttet til hummer og torsk på
Telemarkskysten og Oslofjorden generelt

St.meld. nr.14 (2015-2016). Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/

Lykke til i valgkampen!

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark

Mariken Kjøhl-Røsand
Fylkeskoordinator
telemark@fnf-nett.no
97147245
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