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Uttalelse til Forslag til planprogram for revisjon av RPBA 

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. 
 
FNF vi løfte fram planens betydning for fremtidige generasjoner og at planprosessen bør 
resultere i en oversikt over hvilke naturmiljøer, turområder og rekreasjonsmuligheter vi 
bevarer for fremtiden, i tillegg til grønnstrukturplan for by og tettsteder.  
 
I oversikten over temaene som skal på revisjonen, savner vi at naturområder og 
grønnstruktur løftes fram som eget tema. Natur og friluftsliv er viktig både for befolkningen 
som bor i Vestfold, men også for Vestfold som turistdestinasjon og næringslivet. I 
sommerhalvåret er Vestfold et av landets tettest befolkede områder og det er viktig å ha 
fokus i arealutviklingen på de verdier som vi må ivareta.  
 
Ved økt befolkningstetthet blir også behovet for grøntarealer større. Jo flere mennesker pr 
areal, til større grøntarealer er det behov for. Forskning viser sammenheng mellom andel 
grønne arealer og psykisk helse, og andel grønne areal og kriminalitet som to eksempler 
blant flere.  
  
Byutvikling og fortetting må ikke gjøres på bekostning av kvaliteter som grønnstruktur. Det 
er derfor viktig å komme i gang med å lage en grønnstrukturplan.   
  
Forum for natur og friluftsliv ønsker at grønnstrukturplanen enten skal inkludere 
nærturområder eller at det lages en egen del for å sikre natur- og friluftslivsverdiene. Det 
bør utarbeides egne mål for grønnstruktur i byer og tettsteder og egne mål for natur og 
turområder i tilknytning til (utenfor) byer og tettsteder.  
  
Forslaget til planprogram for revisjon av RPBA er tydelig på hva planarbeidet skal føre til i 
kapittel 3. og vi berømmer dette. FNF mener at det også bør etableres en grønn grense/ 
markagrense der hvilke natur- og friluftsområder som skal ivaretas i fremtiden fremkommer. 
Vi ønsker at dette tas inn som et eget punkt i kapittel 3, subsidiert at det legges inn under 
pkt 4.  
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Vi ønsker at arbeidet med RPBA tar inn et temakart som viser hvilke områder som har max 
400 meter til nærmeste turvei eller tursti. Den delen av befolkningen som har dårligst helse 
og aller mest trenger å være i bevegelse, bruker turveiene kun dersom det er kort vei fra der 
de bor til der turveien starter. 
 
Kommunene arbeider i disse tider med å kartlegge og verdsette friluftsområder. Det 
samlede resultatet av dette bør sees i sammenheng men arbeidet for en bærekraftig 
arealutvikling og må tas inn i RPBA.   
 

FNF er positive til mulighetene for medvirkning som høringsprosessen har vist og som 
forslaget til planprogrammet legger opp til. Forum for natur og friluftsliv ønsker som 
paraplyorganisasjon å delta på vegne av fylkets natur og friluftsorganisasjoner i den videre 
prosessen. Vi ønsker også ungdomsmedvirkningen åpner for deltakelse fra en eller flere 
representanter fra natur og friluftslivsorganisasjonene som for eksempel fra DNT ung, NJFF 
ungdomsgruppe, 4H eller speiderne.  
  
 
Med vennlig hilsen 

Kristin S. Fredheim 
Fylkeskoordinator 
Forum for natur og friluftsliv /FNF Vestfold 
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