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Forum for Natur og Friluftsliv Telemark (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom de frivillige natur- og 

friluftsorganisasjonene i Telemark. Vi håper dere vil ta inn punkter i partiprogrammet som styrker 

naturen og friluftslivets rolle og betydning lokalt og regionalt.  

Friluftsliv er den aktiviteten flest velger når de skal bli mer aktive. Friluftslivet er en arena for fysisk 

aktivitet som er åpen for alle. Friluftslivet bidrar positivt til både fysisk og psykisk helse og er en 

nøkkel til livskvalitet og folkehelse. Vi har en naturkrise i tillegg til en klimakrise, og den største 

trusselen for biologisk mangfold og sårbare arter er arealtap, også her i Norge.  

På kommunenivå vil vi 

1. Søke om tilskudd fra MD og utarbeide kommunedelplan for naturmangfold 

2. Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner på friluftslivsfeltet, for eksempel ved å  

opprette et aktivitetsråd eller natur/friluftsråd i kommunen for jevnlig kontakt og  

samordning av innsatsen på feltet. 

3. Satse på friluftsliv i skoler og barnehager. Gi ansatte i skoler og barnehager mulighet til faglig  

påfyll for å ta i bruk friluftsliv som metode.  

4. Ivareta allmennhetens tilgang til kysten: Kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.  

Kartlegge aktuelle eiendommer for oppkjøp som kan sikre allmenhetens tilgang til  

friområder.  

5. Sikre skog og naturområder for allmenn ferdsel, slik at vi unngår nedbygging av de nære  
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naturområdene. Få de viktigste nærturområdene inn i kommuneplanens arealdel som  

grønnstruktur og få en langsiktig utbyggingsgrense mot friluftslivsområder.  

6. Prioritere tilslutning til et friluftsråd innen 4 år.  

7. Vedta nei til vindturbinetablering på land der det påvirker verdifulle naturområder vesentlig. 

8. Prioritere friluftslivsanlegg i spillemiddelordningen. 
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