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Bø kommune          Dato: 04.06.16 

Kultursjef 

Pb.83 

3833 Bø 

Innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 for Bø 

kommune. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, FNF Telemark, er et nettverk for 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. 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark viser til utsendt planutkast til 

kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 for Bø kommune (sendt 

per e-post 21.04.16 med høringsfrist 6.juni 2016) og ønsker herved å komme med innspill og 

endringsforlag (markert med uthevet skrift) til planutkastet. 

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

Telemark Turistforening 

4H Telemark 

Telemark Botaniske Forening 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Telemark 
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Norsk Ornitologisk Forening, Telemark 

Rovfuglgruppa Telemark 

 

Vårt inntrykk av kommunedelplanen i sin helhet er at Bø kommune har et stort ambisjonsnivå 

for å tilrettelegge for økt aktivitet og tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 

sin kommune. I tiden fremover blir det svært viktig å satse på kartlegging og verdsetting av 

nærfriluftsområder, for å sikre disse grønne lungene for ytterligere nedbygging. Videre vil det 

være viktig å prioritere satsing på økt koordinering av frivillighet og friluftsliv, samt satsing 

på tilrettelegging og satsning på aktiviteter som får flere inaktive grupper til å øke sin aktivitet 

for å fremme økt folkehelse i kommunen. For at dette skal bli en plan som inkluderer 

friluftslivet på lik linje med idrett og annen fysisk aktivitet, har vi  vært nøye på å 

implementere friluftslivet gjennom hele planen. Helhetsinntrykket av planen er meget bra, og 

vi ser frem til et ytterligere samarbeid og dialog med kommunen i fremtiden for å bistå i 

arbeidet med å nå vedtatte mål og strategier. 

Endringsforslag til innledningen, 1.avsnitt «Vilje til Samspel», s.3: 

 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er ei kjelde til glede, overskot - og fysisk og psykisk 

mestring. Idrett og friluftsliv handlar også om deltaking i sosiale fellesskap. Idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest menneske i fritida. (…) 

Kommentar: Friluftsliv må inkluderes i hele planutkastet der dette er naturlig, i tillegg til 

idrett og fysisk aktivitet (gjelder flere av følgende endringsforslag). 

Endringsforslag til innledningen, 2.avsnitt «Frå plan til handling», s.3: 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal vere eit strategisk 

styringsdokument som synleggjer Bø kommune sin politikk på dette feltet frå 2016-2028. (…) 

 

Endringsforslag til avsnittet «Visjon», s.4: 
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(…)er det prioritert tre satsingsområde som også vil vere førande for den framtidige 

utviklinga av idretts-, frilufts- og kulturlivet: 

 

 

Endringsforslag til avsnittet «Fire satsningsområde for idrett- og friluftsfeltet», s.4: 

I kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ønsker Bø kommune å sette 

fokus på fire hovudsatsingsområde med hovudmål under kvart av dei fire: 

 

Forslag til nytt hovedsatsningsområde:  

• Kartlegge og verdisette kommunens friluftsområder 

 

Kommentarer og endringsforslag til kapittel 1.  

Bøsamfunnet skal ha eit sterkt og levande idretts- og friluftsliv: 

 

Endringforslag til første avsnitt , s.4: 

(…) Med det idretts- og friluftsfaglege forskings- og studiemiljø på Høgskolen i Søraust-Noreg 

og Telemarksforsking, eit aktivt lokalt idretts- og friluftslivsmiljø og gode arenaer og anlegg, 

vil Bø vere eit naturleg tyngdepunjt for administrasjon og utvikling av regionens idretts- 

frilufts- og kulturliv i framtida. (…) 

 

Det er naturleg å utvikle betre rutinar for utveksling av kompetanse og samhandling mellom 

kommune, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, skulane, barnehager, høgskulen og andre 

relevante aktører*. 

 

* Andre relevante aktører kan være frisklivsentralen, Bø frivilligsentral, regionale nettverk 

(Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark, idrettsråd, Telemark innvandrerråd  m.m) 
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Kommentar: I kommunedelplanen definerer idretten noen mål (likeverdige søyler, s.5) for 

hvordan man skal nå ulike målgrupper innen ungdomssegmentet. Vi vil gjerne utfordre Bø 

kommune i samråd med de lokale friluftsorganisasjonene til å definere noen mål i 

kommunedelplanen for hvordan man skal nå de ulike målgruppene slik at man oppnår økt 

rekruttering og deltakelse i friluftslivet og i organisasjonslivet tilknyttet friluftslivet i 

kommunen. Da særlig barn og unge samt andre inaktive grupper i kommunens befolkning.  

 

Endringsforslag til hovedmål 1, s.5. 

Nytt punkt på strategiar: 

• Satse på Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark som et viktig kontaktpunkt 

mellom kommunen og friluftslivet 

 

Kommentar: 

Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk med ansatt koordinator som jobber på 

dagtid. Kommunen har mulighet til å kontakte koordinator for videresending av viktig info om 

aktiviteter i kommunen, info om tilskuddssøknader, aktuelle høringssaker etc. Et fremtidig 

samarbeid mellom FNF og kommunen bør diskuteres slik at koordineringen mellom 

friluftsorganisasjonene og kommunene kan styrkes, på lik linje med idretten i Bø kommune. 

 

Endringsforslag til hovedmål 2, s.5: 

Strategi, punkt 2:  

Legge til rette for relevante praksisplassar for studentar i idrettslaga, 

friluftslivsorganisasjoner, grunnskule, barnehage,  administrasjon og andre relevante 

aktører. 

 

Kommentarer og endringsforslag til kapittel 3. 

Friluftsliv for alle: 
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Endringsforslag i avsnitt 1, s.8: 

Bø kommune har eit variert natur-og kulturlandskap som eignar seg til ulike former for aktivitet 

og opplevelser. 

 

Kommentar: Til setningen: «Det må leggast til rette for brei aktivitet som t.d. jakt og fiske, 

dugnadsinnsats, ferdsel i utmark, sikring og opparbeiding av friareal i tilknyting til alle større 

bustadområde og sentrum –og styrking av samarbeidet med frivillige lag.» 

Erstatte jakt- og fiske med «høsting» for å inkludere all høstingsbasert friluftsliv (kan også 

inkludere bærplukking, sanking av nyttevekster etc). Inkludere grunnleggende natur- og 

friluftskunnskaper- og erfaring. 

 

Endringsforslag til hovudmål 2, nytt punkt: 

Nytt mål: Styrke dialogen mellom Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark og Bø 

kommune. 

Ny strategi: Gå i dialog med FNF Telemark og utarbeide samarbeidsrutiner mellom 

nettverket og kommunen 

 

Med dette ønsker vi Bø kommune lykke til med den videre prosessen i å ferdigstille 

kommunedelplanen, og en økt satsing på friluftslivet og koordinering av frivilligheten i årene 

fremover! 

 

 

På vegne av Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark 

Mariken Kjøhl-Røsand  

Fylkeskoordinator 

FNF Telemark     


