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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR 

SOLUM PUKKVERK – ENDRING GNR/BNR 12/2 – HOLMESTRAND KOMMUNE 

Plan ID 20111011-E1  

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. 

Solumåsen er et viktig nærturområde der folk tar en kveldstur etter arbeid eller tur på dagtid under 

en fridag, det gir store verdier for samfunnet som blant annet gjenspeiles i mindre sykefravær og 

reduserte sykehuskostnader. Helsedirektoratet har beregnet at samfunnet vil spare 455 milliarder 

hvert år hvis alle inaktive blir fysisk aktive. Skal folk fortsette å gå på tur må man bevare attraktive 

turområder i nærmiljøet for å gjøre det lettere for folk å komme seg ut på tur uten å kjøre langt. Vi vil 

også presisere at turstier/turløyper er den anleggstypen den norske befolkningen bruker mest. Dette 

er langt hyppigere brukt enn for eksempel helsestudio og idrettshaller. 

Friluftsliv har generelt svært stor oppslutning, ni av ti sier at de er interessert i friluftsliv (TNS Gallup 

2012). Spesielt friluftsliv i nærområdet er et viktig lavterskeltiltak som aktiviserer grupper som er lite 

fysisk aktive. To tredeler av befolkningen sier at de er interessert i å begynne med eller gjøre mer av 

fysisk aktivitet i naturen (Synnovate oktober 2010).  Vi mener at det må følges opp ved å vektlegge 

hensyn til friluftsliv i dette området. 

FNF Vestfold minner om at friluftsliv fremmer livskvalitet og helse, samt gir naturopplevelser, 

mestring og rekreasjon. Friluftsliv er en del av kulturarven og gir identitet og bolyst. Friluftsliv er 

lavterskel, sosialt utjevnende og inkluderende. Tilrettelegging for enkelt friluftsliv er en billig og 

effektiv investering for god folkehelse.  

FNF Vestfold ønsker at kommunen utarbeider egen plan for ivaretagelse av nærturområder, og 

Solumåsen spesielt. Vi minner om at det pågår en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 

kommunen og den er ikke ferdigstilt. Vi mener at denne kartleggingen og verdsettingen av 

friluftsområder må gjenspeiles i den videre vurderingen av konsekvenser for området.  
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