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Høringsuttalelse til BÆREKRAFTIGE TELEMARK- Regional planstrategi 2016-20

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk som ved nåværende tidspunkt
består av 10 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.
Følgende av våre medlemsorganisasjoner har aktivt sluttet seg til vår uttalelse:
Naturvernforbundet i Telemark
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Telemark
Telemark Botaniske Forening
Telemark Turistforening
Rovfuglgruppa i Telemark

INNSPILL FRA FNF TELEMARK
1

FRILUFTSLIV INN I NY REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE

Det er svært gledelig at fylkeskommunen ønsker å løfte det regionale folkehelsearbeidet
ved å utarbeide en ny regional plan for dette. Økt folkehelse gir økt trivsel og er et

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark
Postboks 3089, 3707 Skien
Tlf: 97147245 E-post: Telemark@fnf-nett.no

samfunnsøkonomisk viktig og riktig grep. Satsing på friluftslivet som et folkehelsetiltak
bør tillegges stor vekt i den nye planen. Forskning viser at 90 % av befolkningen i Norge
liker å drive med dette, og det er et felles nasjonalt mål om å styrke friluftslivet fremover
for at nye grupper skal ta del i naturopplevelser og friluftslivsaktiviteter. Friluftslivet er
også viktig for å øke den fysiske og mentale helsen. Det er derfor viktig at fylket
konkretiseres hvilke regionale og lokale tiltak som skal gjøres for å oppnå resultater.
Dette bør gjøres i tett kontakt med frivilligheten som er en av de viktigste ressursene i
fylket som tilretteleggere for friluftslivet.

I arbeidet med den regionale planen for folkehelse bør man også se til at arealer knyttet
til friluftsliv blir sikret gjennom andre planer, særlig i en tid hvor fortetting,
næringsutvikling og befolkningsvekst er satsingsområder ellers. Kartlegging av
friluftsområder, tilgang til natur og grøntområder, stisatsing og sikring av ferdselsårer
samt etablering av markagrenser bør settes som regionale mål og følges opp av de
regionale myndighetene ved rullering av kommunens arealplaner.
2

SIKRE DIALOG OG MEDVIRKING
Frivillig sektor er en viktig medvirkningsaktør, og fylkeskommunen bør legge til rette for
dialog og samarbeid ved utarbeidelse av de regionale planene. For natur- og
friluftsorganisasjonene vil det særlig være relevant å medvirke i ny regional plan for klima,
verdiskaping, kystsonen i Telemark, folkehelse og kultur- og kulturarv. Våre medlemmer
innehar bred og høy kompetanse, både nasjonalt, regionalt og lokalt forankret, -samt et stort
engasjement knyttet til sitt fagfelt og interesser som kan benyttes i den videre planleggingen.
Økt medvirkning fra våre tilknyttede organisasjoner vil derfor bidra til å belyse viktige
aspekter som kan bidra til å redusere eventuelle konflikter knyttet til enkelte satsingsfelt og
et bedre samarbeid om å nå offentlige, regionale mål.

3

BEVARING AV NATURVERDIER OG FRILUFTSOMRÅDER I OVERGANGEN TIL ET
BÆREKRAFTIG TELEMARK
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I den regionale planstrategien fokuseres det på at Telemark er et fylke med svært god tilgang
på ren og fornybar energi i form av vasskraft og bioenergi. Satsing på fornybare energikilder
er og blir svært viktig i tiden fremover, men vi ønsker også at planene tar innover seg at
ansvaret for bevaring av natur blir stadig viktigere i en tid hvor ressursene skal benyttes på
nye måter. Arealtap er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, også i Telemark,
og det er svært viktig med relevant biologisk fagkunnskap ved utnyttelse og utbygging av
fornybare ressurser. Det blir fremhevet at jordvern er viktig for å ta vare på våre marginale
matjordressurser, men det bør også være et fokus på vern av andre viktige naturtyper som
kan komme i konflikt ved utbygging av vasskraft, annen type utbygging, uttak av skog til
bioenergi og andre menneskelige arealinngrep. Vi anbefaler derfor at man diskuterer dette
og setter opp tiltak for bevaring av viktig natur og at dette innarbeides i regional plan for
verdiskaping, men også i andre relevante regionale planer. I dette arbeidet bør faglige
ressurser og relevante frivillige organisasjoner trekkes inn. I tillegg bør man styrke
kartleggingen av naturverdier i kommuner der naturgrunnlaget er dårlig kartlagt.
Med dette ønsker vi fylkeskommunen lykke til med arbeidet mot et mer bærekraftig Telemark. Det
er et viktig arbeid vi står ovenfor, og de frivillige natur- og friluftsorganisasjonene ser frem til videre
samarbeid for å nå felles mål innen folkehelse, frivillighet, naturvern og sikring av viktige
friluftsområder.
På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark
Mariken Kjøhl-Røsand
Fylkeskoordinator
FNF Telemark

