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Kommunedelplan dobbeltspor Tønsberg – Larvik, uttalelse til høring av planprogram
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (FRIFO), Friluftsrådenes
Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer.
Forum for natur og friluftsliv mener at grunnlaget for utvalg av korridorer ikke er tilstrekkelig fundert
og verdilagt med hensyn på natur og friluftsliv. Pålitelig togtilbud, kostnader, reisetid og sentralt
plassert stasjon er oppgitt som kriterier lagt til grunn for utvalg av korridorvalgene.
Vi mener at vektleggingen av natur og friluftslivsverdier ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til, hverken
verdien det har i dag for befolkningen eller i et fremtidsperspektiv. Den sosioøkonomiske
betydningen for samfunnet med hensyn på verdier av rekreasjonsområder må løftes høyere opp.
FNF mener det må åpnes for å konsekvensutrede andre korridorer enn de to som er lagt fram ved
Tønsberg. Det er ulogisk og uheldig å gå videre med kun to kontroversielle korridorer. Arbeidet vil
settes unødig tilbake dersom ny konsekvensutredning skal gjennomføres først ved et senere
tidspunkt, og kanskje tvinge fram en mindre egnet korridor enn det samfunnet kunne fått. Det er
derfor av største viktighet at flere alternativer utredes i dette området.
Vi ser med særlig bekymring på trasevalget for Vear-korridoren. Ilene Våtmarkssenter er avhengig av
arealene rundt det vernede området for å kunne ivareta verneformålet og er i tillegg avgjørende for
rekreasjonsverdien i området. En bro vil ødelegge for innflygningen til våtmarksområdet og matfatet
for fuglene (ålegrassenger), både under anleggsfasen og etter. Avbøtende og kompenserende tiltak
må utredes spesielt og sannsynligheten av at tiltakene vil lykkes bør beregnes og vektlegges.
Området er svært viktig for rekreasjon og har slik en direkte innvirkning på folks helse. Tap av
tilgjengelig natur og friluftsområde må beregnes i et folkehelseperspektiv. Det er kjent at støy og
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visuelt kompliserende utsikt (jmf brokonstruksjon) reduserer opplevelsesverdien men også den
helsebringende effekten for den enkelte turgåer.
Det pågår en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle kommunene i Vestfold og er ikke
ferdigstilt og kartfestet alle steder enda. Vi forutsetter at denne informasjonen innhentes også i de
kommuner der dette ikke er endelig fullført men er samlet inn og under arbeid med innleggelse i
kartene. Dette arbeidet må legges til grunn for vurderingene i det videre arbeidet.
Generelt ber vi om at konsekvensutredningene må ta med avbøtende tiltak og forslag til
kompenserende områder, restaurering av berørte naturområder i tillegg til å vurdere
sannsynligheten for å lykkes med tiltakene.
FNF ber også om involvering i det videre arbeidet. Vi forutsetter at det vil være dialog gjennom
planleggings- og anleggsperioden med natur- og friluftsorganisasjonene i fylket og ønsker at det
etableres en referansegruppe. En referansegruppe bør bestå av de lokale og regionale natur- og
friluftsorganisasjonene. Kommunikasjon bør foregå gjennom fysiske møter. Et slikt samarbeid vil
kunne sikre at tiltak for å bevare naturverdier, identifisere steder og hvordan vi ønsker å tilrettelegge
for friluftsliv bli ivaretatt. Formålet med å etablere en referansegruppe er å få lagt fram fakta,
alternativer og vedtak som har betydning for natur og friluftslivet så snart som mulig gjennom
prosessen, slik at eventuelle endringer kan gjøres på et tidlig tidspunkt og at effektene for natur og
friluftslivet kan reduseres.
Med vennlig hilsen
Kristin Fredheim
FNF Vestfold
FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Følgende er med i Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Vestfold, Norsk Botanisk Forening Larvik, Oslofjordens Friluftsråd, Vestfold
Orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold,
Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn
Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges
Padleforbund ved Havpadlerne og Sandefjord Kajakk, Sykelsitenes Landsforening avd Larvik, Norges
Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening.

