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Vestfold, 28.04.2021
Dette brevet er skrevet på vegne av 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.

Anleggsplan for idrett og friluftsliv
Tønsberg kommune

Anleggsplanen for idrett og friluftsliv gir en god og fyldig presentasjon av hvordan nasjonale og
regionale føringer henger sammen med kommunens satsninger og vi ser frem til kommunens lokale
implementering av disse. Vi ser med glede at flere av punktene vi fremmet i innspillfasen har blitt
tatt med videre.
FNF ønsker likevel at Tønsberg kommune lager en egen kommunedelplan for friluftsliv. Idretten har
tradisjonelt blitt favorisert mens det faktisk er langt større oppslutning i befolkningen om friluftsliv.
Under pandemien har vi også med klar tydelighet sett verdien av å ivareta grønne tilfluktsrom.
Naturen er alltid åpen mens idrettsanleggene har vært stengt.
FNF ønsker at kommunen styrker samarbeidet med frivillige organisasjoner på friluftslivsfeltet, for
eksempel ved å opprette et aktivitetsråd eller natur/friluftsråd i kommunen for jevnlig kontakt og
samordning av innsatsen på feltet. FNF støtter strategien om å videreutvikle kommunens totale
infrastruktur for fysisk aktivitet, eksempelvis gjennom etablering av aktivitetsråd.
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FNF ønsker at planen spesifiserer friluftsområdene som er viktige og må prioriteres, på lik linje med
fremtidige idrettsanlegg som er listet opp. De viktigste nærturområdene som bør nevnes er
Frodåsen, Barkåkerskogen, Greveskogen, Slagendalen, Essoskogen/Karlsvika, området ved
Signalen/Holt gård, Hella/Øra, Essoskogen, Langevann, Lønnskollen, Merkedammen. Vi ønsker også
at disse nærturområdene ivaretas gjennom kommunens arealplaner med arealformål grønnstruktur i
kommuneplanens arealdel pbl. § 11-7, nr. 3. Vi ber administrasjonen fremme dette forslaget.
I det pågående arbeidet med ny kommuneplan, ønsker FNF at følgende bestemmelse tas inn i
kommuneplanenes arealdel etter pbl. § 11-9, nr. 6: «Sammenhengende grønne korridorer og
grøntdrag (uavhengig av formål) i byggesonen, inkl. forbindelser til overordnete friluftsområder, skal
sikres og videreutvikles. Grønne korridorer og grøntdrag ivaretar både landskap, økologiske
sammenhenger og ferdselsårer. Gatetrær og alléer langs veier og stier sikres gjennom
reguleringsplan.» Vi ber administrasjonen fremme dette forslaget.
Kyststien er løftet fram som en viktig prioritet i Helhetlig plan for Oslofjorden. Tønsberg kommune
kommune bør følge opp dette ved å prioritere arbeidet med kyststien i tiltaksplanen.
Vi har ellers lagt ved et vedlegg med forslag til endringer i kapittelet om «Arealer avsatt til idretts- og
friluftsformål i kommunale planer».
FNF takker tilslutt for verdifull befaring med administrasjonen og ønsker også å invitere politikerne
med på befaring til utvalgte friluftsanlegg i kommunen.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Vestfold

Kristin Fredheim
Koordinator
FNF Vestfold
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VEDLEGG: Innspill til kapittel om «Arealer avsatt til idretts- og friluftsformål i kommunale planer»
Vi har valgt å legge inn forslag til endringer i rødt og har markert med fet skrift prinsipper som vi vil
løfte fram som svært viktige.

Arealbruksprinsipper (kap 7)
7.1.1 Byer og tettsteder
1. Ved boligområder, skoler og barnehager bør det være god tilgang på områder for lek og
fysisk aktivitet. Grønnstruktur, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, gang- og
sykkeltraseer, samt grønnkorridorer fra boligområder til nærturområder bør ivaretas gjennom
kommunens arealplaner med arealformål grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.
Vi har valgt å fremheve disse viktige punktene som vi støtter;
3. Ved planlegging og utbygging av større boligområder bør det legges til rette for grøntkorridorer
med adkomst til nærturområder eller opparbeidede rundturløyper med høy kvalitet når det
gjelder utforming, lengde og standard. Opparbeidelse bør sikres gjennom rekkefølgekrav og bruk
av utbyggingsavtaler.
4. I kommuneplan/kommunedelplaner som omfatter sentrums- og tettstedsområder bør det
fastsettes langsiktige grenser mot viktige nærturområder ”markagrenser”.
5. Ved planlegging og utbygging i nærheten av turstier, turveier, grøntkorridorer, og viktige
områder for friluftsliv, bør det settes av en tilstrekkelig grønn buffer som sikrer natur- og
friluftsopplevelsene på stedet.
6. Ved etablering av nye boligområder bør det ikke være mer enn 500 meter i gangavstand fra hver
enkelt bolig til nærturområde eller grøntkorridor som fører ut til disse.
7.1.2 Kystsonen
1. Strandsonen bør forvaltes i et langsiktig perspektiv der man gjennom helhetlig og planmessig
utvikling sikrer at hensynet til allmennhetens ferdsel, opphold og rekreasjon blir ivaretatt. Videre
utvikling i kystsonen bør i utgangspunktet skje som fortetting av eksisterende områder for
bebyggelse eller OG utenfor 100-metersbeltet
2. Utbygging i kystsonen bør som hovedregel må skje gjennom helhetlig og gjennomtenkt
planlegging, og ikke stykkevis og delt gjennom dispensasjoner.
4. I kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner som omfatter kystsonen, bør trase for
kyststier vurderes og der den finnes legges inn med arealformål grønnstruktur i kommuneplanens
arealdel.
9. Ivareta allmennhetens tilgang til kysten gjennom å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i
strandsonen. (Kommentar: Miljødirektoratet har utviklet to gode veiledere for kommunene om dette
M1290 og M2018).
10. Forbedre allmennhetens tilgang til strandsonen gjennom å kartlegge aktuelle eiendommer for
oppkjøp som kan sikre allmenhetens tilgang til fremtidige friområder.
7.1.3 Vann og vassdrag
5. Arbeider ved vann og vassdrag følger opp regionale mål i vannforvaltningsplanene.
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