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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,
Skogselskapet i Vestfold.
Tilsluttet i FNF Telemark; 4H Telemark, Porsgrunn og Omegn Turistforening, DNT Telemark, Grenland krets av
Norges Speiderforbund, Naturvernforbundet i Telemark, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Telemark,
Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Syklistenes Landsforening Grenland, Telemark Botaniske Forening
og Vestfold og Telemark Orienteringskrets.

Høringssvar til planprogram for regional
kystsoneplan for Vestfold og Telemark
Kyst og sjøområdene i Vestfold og Telemark er under stort press, områdene er meget viktige for
biomangfold og er et av landets viktigste rekreasjonsområder. Forum for natur og friluftsliv er
positive til at Fylkeskommunen nå utarbeider planprogram for kystsoneplanen og håper at den vil
kunne bli et egnet verktøy for de store utfordringene som ligger i forvaltningen av kystsonen i
Vestfold og Telemark. For å bevare naturverdiene, rekreasjonsverdien og samtidig opprettholde
bærekraftig næringsvirksomhet i dette fantastiske området, er det viktig med god og langsiktig
planlegging, både overordnet og detaljert.
Mål for planen
Planprogrammet foreslår følgende mål for kystsoneplanen: Hensikten med kystsoneplanen er å
dempe nedbyggingen av kysten og trekke opp føringer for en langsiktig bærekraftig arealpolitikk og
forvaltning. FNF mener at vi må heve ambisjonene og stanse nedbyggingen
fremfor å dempe nedbyggingen som i realiteten åpner for en videre utbygging i strandsonen.
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FNF ønsker at planprogrammet avdekker mangler fra forrige planperiode i forhold til uønsket
utbygging og privatisering av strandsonen.
Forankre og forplikte de nasjonale bestemmelsene om verning av 100 meters beltet i kystsonen mot
utbygging i regional kystsoneplan. Dette er et av hovedmålene i kystsoneplanen. Derfor bør dette
påpekes i planprogrammet med å konkretisere og evaluere status frem til nå. Dette bør så
danne kunnskapsgrunnlag som gir føringer for å arbeide frem retningslinjer og handlingsprogram
spisset mot å hindre nedbygging av strandsonen.
Planens betydning
FNF mener at kystsoneplanen må være førende og ikke bare veiledende. Det er et uttalt behov for å
koordinere beslutningene som gjøres på lokalt nivå for sikre en tilgjengelig, ren og artsrik kystsone.
Derfor ble Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv laget, og det ligger også i
begrunnelsen for en felles kystsoneplan for Vestfold og Telemark. Der hvor tiltaksplanen legger mest
ansvar på de overordnede organene som direktorat, departement, Statsforvalter og
fylkeskommuner, bør kystsoneplanen være vår lokale plan som tydeligere også har kommunene med
på laget.
Kunnskapsgrunnlaget (kap. 5)
Kystsoneplanen bør inkludere et arealregnskap for strandsonen. Et arealregnskap er et viktig
kunnskapsgrunnlag i lokal og regional planlegging og gir statistikk knyttet til måloppnåelse og
utvikling. Det er derfor viktig å supplere kunnskapen som finnes i dag med et arealregnskap. Dette vil
både gi en bedre oversikt over dagens tilstand, men også være et nyttig verktøy for kommunenes
forvaltning av strandsonen i fremtiden.
Forholdet til andre planer (kap. 6.2)
Kystsoneplanen skal avgrenses opp mot andre planer (6.2) og her er selvsagt Helhetlig tiltaksplan for
ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv nevnt. Kystsoneplanen må ta opp i seg og videreføre de
relevante tiltakene beskrevet i tiltaksplanen og ansvaret konkretiseres ytterligere.
Kystsoneplanen bør avgrenses opp mot og koordineres med den planlagte interregionale planen for
Oslofjorden som både VTFK Regionale planstrategi 2020-2024 og Tiltaksplanen (T57) viser til.
VTFK Regionale planstrategi 2020-2024: Vestfold og Telemark fylkeskommune
skal ta initiativ til et samarbeid med Viken fylkeskommune. Type plan for arbeidet
må drøftes nærmere.
Kystsoneplanen bør også koordineres og avgrenses opp mot den planlagte Strategi
for naturmangfold i Vestfold og Telemark. Fylkestinget har vedtatt en planstrategi der plan for
naturmangfold skal utarbeides og kystsonen blir regnet som et av de mest artsrike områdene i
landet. Det er derfor naturlig at det må legges opp til et samarbeid ved utarbeidelse av disse
planene.
Formålet med strategien er å bidra til å nå målene om å bevare naturmangfoldet.
(…) Ytterligere presiseringer av innholdet i strategien og organiseringen av
arbeidet vil bli fremmet som en politisk sak. Arbeidet igangsettes i 2022.
Regional plan for samordna areal og transport i Telemark (ATP Telemark) eller Regional plan for
bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA) er heller ikke nevnt i 6.2.

Side 2 av 4

De ytre påvirkningene utenfor planområdet er svært viktige for kystsonen og vi støtter at arbeidet
med denne planen avgrenses til fylkets vannforvaltningsplaner.
Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv
Kystsoneplanen bør i likhet med tiltaksplanen vurdere følgende:
•

Etablere et kystsonenettverk der kommuner, fylkeskommuner og statsforvalter bidrar til
bedre kompetanse om forvaltning av arealer i strandsonen og i sjøområdene (T41).

•

Behovet for å fastsette juridisk bindende planbestemmelser for å sikre en helhetlig
forvaltning av vår kystsone (T58).

•

Sikre en streng praktisering av plan- og bygningsloven § 1-8 med byggeforbud i strandsonen i
tråd med de statlige planretningslinjene (SPR) for strandsonen, som for Oslofjordregionen
blant annet innebærer at utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen bør skje gjennom
kommunale arealplaner og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner (T59)

Natur og klima (kap. 6.3)
Planprogrammet sier at det vil bli vurdert kartlegging av kystnære økosystemer (6.3). Dette arbeidet
er viktig, og vi mener det bør legges til et punkt om naturforekomster i sjøen. Det viktig at det også
følges opp med tiltak slik at verdifulle områder kan sikres i kommunal arealplanlegging.
Friluftsliv (kap. 6.4)
SSB tall viser at tilgangen til kysten og fjorden for allmennheten reduseres år for år (6.4). Dette
ønsker vi at planen illustrer med kart og grafikk. Presentasjonen som ble avholdt i forbindelse med at
planprogrammet kom på høring, inneholdt en slik graf. Illustrasjonen som viser at det er nedgang i
antall dispensasjonssaker blir ofte feiltolket eller misbrukt. Det gjenværende arealet krymper
stadig og vi ønsker oss en graf eller illustrasjon som tydelig viser at tilgjengelig areal reduseres fra år
til år.
FNF er enige i at det fremover er avgjørende å hindre ytterligere nedbygging og samtidig øke
tilgangen til arealene ved å fjerne ulovlige byggetiltak og fysiske og psykiske stengsler i
strandsonen (6.4).
Infrastruktur og målepunkter (kap. 6.8)
Attraktive målepunkter langs kysten er et tema som frivillige lag og organisasjoner
bør involveres i. Organisasjonene som har hytter, turstier og andre tilretteleggingstiltak som kan
videreutvikles og synliggjøres, bør inviteres til samarbeid om eksisterende og nye målepunkter.
Forvaltningssoner (kap. 6.10)
FNF ønsker å rette fokus på at strandsona er viktig å ivareta for allmennheten i byer og tettsteder. Å
legge til rette for vekst og utvikling bør ikke komme i konflikt med ivaretakelse av strandsona for
allmenheten i nærheten av byer og tettsteder. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder bør
brukes som kunnskapsgrunnlag ved inndeling i forvaltningssoner. Statlig sikring av friluftsområder
bør forankres i planarbeidet slik at det blir helhetlige tiltak på rett sted.
Organisering (kap. 7.1)
Organisering av planprosessen legger opp til å ha ulike grupper som spenner fra styringsgrupper og
referansegrupper med enten politisk eller faglig utgangspunkt. Det er en svakhet ved planen at det
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ikke er tilstrekkelig overlapp mellom de ulike gruppene og FNF etterspør politisk deltagelse på tvers
av gruppene. Dette vil ikke bare sikre overføring av informasjon fra en gruppe til en annen, men også
være et bærende element i prosjektet med å utarbeide en ny plan.
De faglige referansegruppene bør være åpne og organisasjoner som DNT og NJFF bør også listes opp i
planprogrammet.
Medvirkning (kap. 7.2)
Det er lovpålagt at det skal legges opp til medvirkning under planarbeidet (7.3). Det verdsettes at det
blir arrangert nettseminarer og møter og spesielt medvirkning fra barn og unge. For å sikre reel
medvirkning bør det innhentes spesiell kompetanse på medvirkning, for
eksempel fra Frivillighetsprosjektet internt i fylkeskommunen. FNF kan også være med å tilrettelegge
for en møtearena med barn og ungdom i våre tilsluttede organisasjoner.
Andre punkter
Planprogrammet skriver at 17 % av befolkningen i fylket bor i kystkommunene. Det reelle tallet er om
lag 85%. Innenfor planområdet bor det 32% av totalen. Vi går derfor ut ifra at dette er en skrivefeil.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv

Kristin Fredheim
Koordinator
FNF Vestfold

Eirik Knive
Koordinator
FNF Telemark
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