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12.2. 2018 
 

Innspill til Strategisk Kulturplan (SKP) fra FNF  
 
FNF Vestfold vil bidra med innspill til Strategisk Kulturplan og kommer med følgende innspill: 
 

➢ Sørge for at det er muligheter for organisasjonene til å fortsette å samarbeide om 
tiltak for friluftsliv gjennom FNF og Friluftslivets uke. 

 
➢ Kartlegge friluftslivstilbud som gapahuker, teltplasser, serveringssteder mm i fylket 

og presentere dette i samarbeid med kartverkets natur- og friluftsportal eller i en 
felles friluftslivportal ala http://friluftslivaarhus.dk/  www.friluftslivivestfold.no  

 
➢ Gjøre det mulig å være mer aktiv i vinterhalvåret med oppdatert info om skiløyper og 

isforhold 
- samle inn og presentere oppdatert ski og skøyteinfo på nett.  
- samle alle skiløyper i Vestfold på skisporet.no med oppdatert info om 

preparering. 
 

➢ Styrke felles ungdomssatsning med bla annet felles camp på tvers av natur og 
friluftsorganisasjonene i #nattinaturenUNG . 

 
➢ Revidere kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder regelmessig. 

 
➢ Sikre at naturområdene kan benyttes til rekreasjon og naturopplevelse 

- tilby oppdaterte turkart over alle turområdene i Vestfold 
- bevare viktig kyst- og kulturlandskap 
- kartlegge stier og snarveier til turområder og sikre at de er med i kartleggingen av 

friluftsområder i alle kommuner i Vestfold 
- kartlegge ufremkommelighet i strandsonen pga sjikanøse stengsler ol. 
- fortløpende vurdere strandeiendommer som kommer på salg for kjøp for å bedre 

allmennhetens adgang til sjøen, inkludert bebygde eiendommer. 
- gjennomgå bestemmelsene for friområder der det er foreldede grunner til at 

telting er forbudt og arbeide for at telting tillates på områder der det ikke er 
særskilte grunner til at det fortsatt skal være forbud 

- en strategi hvor nærturområder sikres mot nedbygging, ref. Barkåker. 
 

➢ Strategier for å øke tilgjengeligheten for jakt i Vestfold og tilbud om 
opplæringsjakt/introjakt. 
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➢ Kartlegge hvor langt Vestfolds befolkning bor fra turstier. 
Hvor bor du mindre/mer enn 500 m fra en tursti? 

 
➢ Utvikle friluftslivstilbud som Karlsvika friluftssenter, omgjøring av jernbanetraseen 

mellom Larvik og Porsgrunn, kajakklagring på land mv 
 

➢ Videreføre satsningen på ren kyst. Støtte tiltak til strandrydding men samtidig 
identifisere de største kildene til mikroplast og annen forsøpling på lokale strender.  

 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

Kristin S. Fredheim 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD 
Følgende organisasjoner er tilsluttet 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 og Sandefjord 
Kajakk, Vestfold Orienteringskrets,  Norsk Botanisk Forening Larvik, Norges Sopp og 
Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening, Sykelistenes 
Landsforbund i Larvik, Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrome Laksefisker 

http://www.fnf-vestfold.no/

