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Høringsuttalelse  til Porsgrunn kommunes Kystkulturplan 2015 – 2027 

   

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk som ved nåværende tidspunkt 

består av 8 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 

• NJFF Telemark 

• Rovfuglgruppa i Telemark 

• Grenland Krets, speiderne 

INNSPILL FRA FNF TELEMARK 

1 Et godt helhetlig inntrykk av kystkulturplanen til Porsgrunn kommune. 

Særlig bra er det at planen er tydelig på å fokusere på en bærekraftig utvikling som tar hensyn til 

viktige naturverdier i skjærgården og opplevelsesverdiene vi finner der. FNF Telemark er særlig 

opptatt av å beskytte allemannsretten langs kysten, men vi er samtidig opptatt av at naturverdiene 

sikres. Retten til fri ferdsel, opphold og høsting er allerede sterkt presset i strandsonen, så vi ser det 

som svært positivt at Porsgrunn kommune ønsker å tilrettelegge for bærekraftige tiltak og 

næringsvirksomhet som kan føre til at flere får glede seg over skjærgårdsnaturen fremover. 



2 Vi støtter kommunens mål om å arbeide aktivt for å stanse det sesongbaserte lysfisket. 

3 Vi ønsker at FNF Telemark skal inkluderes som en av de «etablerte virksomhetene» man 

ønsker å samhandle med.  

I avsnittet «Samhandling med etablerte virksomheter» på side 6 i kystkulturplanen er det henvist til 

relevante offentlige strukturer og samarbeidsflater for oppgaveløsning og faglig utviklingsarbeid. Vi 

registrerer at FNF Telemark ikke er nevnt på denne listen. Som nevnt over representerer FNF 

Telemark fylkesleddet hos de viktigste natur- og friluftsorganisasjonene, og medlemmer som er 

aktive brukere med god kjennskap til natur-, frilufts- og kulturtilbudene langs kysten. Vi forventer 

derfor at frivilligheten blir ansett som en like relevant samarbeidspartner som Grenland Friluftsråd, 

som også representerer friluftslivet, men som er offentlig forankret. I tillegg til å jobbe for sikring av 

viktige friluftsverdier, jobber FNF Telemark for å sikre og spre kunnskap om viktige naturverdier. Våre 

fagorganisasjoner (eks: NJFF avd. Telemark, Rovfuglgruppa i Telemark, NOF Telemark og Telemark 

Botaniske Forening) kan bidra med viktig lokalkunnskap om skjærgårdens fauna og flora, og da særlig 

hvordan man bør tilrettelegge i områder med sårbar natur, noe som bør være interessant med tanke 

på det videre faglige utviklingsarbeidet nevnt i avsnittet. 

4 Støtte til fremgangsmåte 3 for å sikre kyststien mellom Stathelle og Mørjefjorden 

Vi støtter den anbefalte fremgangsmåten, nr. 3: «At kommunen erverver grunn for stitraseen 

gjennom frivillig avtale eller ekspropriasjon. 

5 Postivt med økt tilrettelegging for øyhopping, men naturverdier må sikres 

Vi ser det som positivt at kommunen ønsker å tilrettelegge for økt friluftsliv i skjærgården ved å 

tilrettelegge for flere besøkende til øyene. Samtidig er det viktig å tenke på hvordan man kan hindre 

slitasje av viktige naturverdier langs kysten. Vi er glad for at det er et fokus på et «grønt» og 

tradisjonelt friluftsliv, der folk ved hjelp av enkelt friluftsutstyr kan benytte seg av sikrede 

friluftsarealer. Det er også positivt for besøkende og miljøet at det satses ytterligere på 

tilrettelegging for kollektivtransport langs kysten. 

6 Innspill til handlingsprogrammet 

Markedsføringstiltak i skjærgården: Infotavlene, håndbok for kyststien og i samlebrosjyren bør det 

også stå informasjon om allemannsretten i skjærgården, info om viktige naturtyper, arter og annen 

naturkunnskap. 

Formidling av natur- og kulturarv: Her er det viktig at natur- og friluftsorganisasjonene får bidra i 

prosjektgruppa, og vi ønsker også en representant fra FNF inn i prosjektgruppa.  



Opplevelsesturene i skjærgården kan også inkludere informasjon om faunaen i skjærgården (eks: 

fugl, fisk, organismer i fjæra) og andre interessante funn i kystøkosystemet (sopp, lav). Det bør derfor 

også søkes samarbeid med andre frivillige fagorganisasjoner, eksempelvis: NOF Telemark, Grenland 

sopp- og nyttevekstforening o.l. 

Her er det også viktig at natur- og kulturlosene blir opplært i formidling av allemannsretten og 

forvaltningen av viktige natur- og kulturverdier langs kysten vår. 
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