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INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN – SAMFUNNSDEL 

 
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold(FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).   

FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer. 
 

 

FNF har vurdert kommuneplanen med tilhørende handlingsdel og finner mange gode 
målsetninger med tilhørende og forslag til tiltak. 
FNF vil i første rette fokus mot målsetninger og strategier som berører fysisk helse, friluftsliv 

og miljø. 
 

Tønsberg kommune er tett befolket, med få sammenhengende naturområder til rekreasjon, 
fysisk aktivitet og naturopplevelser. I tillegg er det stort press på gjenværende ”grønne” 
områder og dyrkbar mark. Dette er arealer som vil bli enda mer etterspurt i årene som 

kommer, også som et virkemiddel i folkehelsearbeidet. 
 

Helse og omsorg 

H1 har som strategi ”å gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle”. I handlingsdelen finner vi 
ingen forslag til tiltak for å oppnå dette. 

Et enkelt tiltak vil være å utarbeide et turkart over kommunen med oversikt over turstier (F1), 
sykkelveier, fiskeplasser etc. som lett gir befolkningen en oversikt av mulighetene for 

friluftsliv. De frivillige organisasjonene vil her være en aktuell samarbeidspartner. 
 
Dette vil også være et tiltak for å forebygge livsstilsykdommer (H2). 

 
I handlingsdelens tiltak 5.14 må alle ubebygde naturområder inngå. 

 
Fritid 

Sykkel blir nevnt som en viktig aktivitet både som en helsebringende aktivitet og et 

miljøtiltak. Skal dette bli en realitet er tiltak 5.27, 28 og 29 av avgjørende betydning.   

http://www.fnf-vestfold.no/
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FNF ser fram til at sykkel blir et trygt og effektivt fremkomstmiddel i 
Tønsberg. 

 
Areal 

FNF støtter med begeistring målsetningene og strategiene nevnt i A2 og A3. Spesielt vil vi 
fremheve sikring av grønne korridorer og at dyrket og dyrkbar mark ikke skal omdisponeres 
som verdifulle tiltak for sikring av naturverdier for kommende generasjoner. 

 
 

Med vennlig hilsen 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD 
 

Ulf Rødvik 
koordinator 
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