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Tønsberg kommune 

 

 

Vestfold, 18.02.2022 

 

 

 

 

Arealinnspillene fra Forum for natur og friluftsliv dreier seg i hovedsak om å ta vare på kyststien og 

naturområder som er mye brukte av barn og unge med et hensiktsmessig arealformål etter Plan og 

bygningsloven, primært §11.7 3. ledd Grønnstruktur. 

Under pandemien har vi alle erfart at vi har behov for nærnatur og det mange kaller grønne 

tilfluktsrom. Tønsberg kommune har vært en foregangskommune som allerede har regulert en rekke 

områder som er viktige for allmennheten, både langs kysten og i byggeområdene. Det vil vi 

applaudere og fremholde viktigheten av at allerede regulerte områder til grøntstruktur i 

kommuneplanen opprettholdes. Vi ser imidlertid at det også er en del som mangler og vil derfor 

legge frem forslag om de viktigste områdene som bør tas inn i kommuneplanens arealdel.  

De 14 områdene kan vurderes enkeltvis. Nøyaktigheten på inntegnet arealinnspill kan variere og 

grensene må kanskje tegnes inn annerledes enn vi har foreslått, vi ber om at dette ikke må stå i veien 

for å vurdere intensjonen med ønsket om endret arealformål i det aktuelle området. 

Frivillige foreninger forsøker etter beste evne å gi innspill i enkeltsaker, men rår ikke med alt. Ved å 

bruke arealformålet grønnstruktur på disse områdene får vi alle en bedre måte å ta vare på 

arvesølvet til Tønsbergs befolkning.  

 

Vennlig hilsen  

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold 

Kristin Fredheim 

 

Arealinnspill KPA Tønsberg kommune 
Innspill fra Forum for natur og Friluftsliv i Vestfold 

http://www.fnf-nett.no/agder
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Generelt om våre arealinnspill  

 
Informasjon om arealinnspillene 

 

Tema Kommentarer til tema 

Adresse/gbnr. for eiendom Ulike områder i kommunen, se kart 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, størrelse, 
avgrensning) 

Områdene som foreslås er naturområder som 
brukes mye av barn og unge spesielt og 
allmenheten generelt.  

 

Formål i gjeldende kommuneplan LNF 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 

Beskriv ønsket arealbruk 
(skriv litt om tiltaket og hva som ønskes – for 
eksempel boliger, hytter, næring, annen bruk) 
 
 

Grønnstruktur bidrar til livskvalitet. Mange 
opplever dette som en forutsetning for «det 
gode liv». Det er vitenskapelig dokumentert at 
tilgang til natur og grønnstruktur påvirker både 
vår fysiske og mentale helse. 

Type arealer som blir berørt (skog, strand, bruk 
til lek, rekreasjon og friluftsliv, 
kulturminner/fornminner, kulturlandskap og 
naturverdier), og vurdering av eventuelle 
arealkonflikter 

Skogsområder og strandsoner som allerede i 
dag er mye brukte rekreasjonsområder. 
Strandsonen har i dag allerede byggeforbud. 

Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
 

Allmenheten 

Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 
lokalsamfunnet? 
 

Naturområder gir oss muligheter til å være 
fysisk aktive. De gir oss opplevelse av natur- og 
årstidsvariasjon, stedsidentitet og tilhørighet. 
De grønne områdene er viktig for å drive 
friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Annen informasjon knyttet til samfunnsforhold 
 

Å oppleve natur gir mennesker en rekke 
helsefordeler og viktig for den fysiske så vel 
som den psykiske helsen.  

Annet knyttet til miljø og naturressurser Naturområder er grøntområder med naturpreg, 
gjerne med opprinnelig stedegen vegetasjon. 
De kan være enkelt tilrettelagt for ferdsel, eller 
ikke i det hele tatt, de kan ha stort 
vegetasjonsmangfold og være viktig f.eks. for 
dyrelivet. 
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Langevann  

Adresse Langevann, Re 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Naturområde som brukes mye av allmenheten 
generelt og av barn og unge spesielt. Det ligger 
en speiderhytte på vestsiden av vannet. Det går 
skiløyper rundt vannet og på østsiden. 
Langevanns strandsone, 100 metersbeltet hvor 
det uansett er byggeforbud i strandsonen. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF), Fritidsbolig 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Jarberg  

Adresse Jarberg  

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Naturområde som brukes mye av barn og unge. 
Speiderhytte. Utsiktspunktet Byåsen ligger helt 
øst. Orienteringskart. Rikt fugleliv, ugler mm.  

 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Bliksekilen  

Adresse Bliksekilen, Slagentangen 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Strandsonen hvor det uansett er byggeforbud. 
Speiderne har tilhold i nærheten og triller 
kanoer ned hit og bruker området til utsetting 
av kanoer. 

 

Formål i gjeldende kommuneplan LNF og Industri 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 

 

Bliksekilen naturresevat overlapper litt av det inntegnede området i vest. 
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Essoskogen 

Adresse 100metersbeltet strandsonen v/ Essoskogen 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Strandsone, 100metersbelte med byggeforbud,  
Kyststi. Tilknytning til grønnstruktur og Karlsvika i Sør. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 

 

Adresse Essoskogen 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Større sammenhengende turområde som benyttes 
mye av allmenheten hele året, barn og unge generelt, 
og spesielt av speiderne. Mange turstier. Tilknytning 
til grønnstruktur og Karlsvika i sør. 

Formål i gjeldende kommuneplan LNF og Næring 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Søndre Slagen kirke  

Adresse Søndre Slagen  

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

100-metersskog og nærturområde, rikt stinett, 
turstier, lysløype, skiløype. Benyttes mye av 
allmenheten hele året, barn og unge generelt, 
og spesielt av speiderne. 

Formål i gjeldende kommuneplan LNF 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Eik 

Adresse Eik  

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Naturområde som benyttes mye av 
allmenheten hele året, barn og unge og spesielt 
av speiderne. Offentlige bålplasser. Eik 
Speiderhus. Tursti og lysløype går nord/sør. 
Grenser til grønnstruktur i sør.   

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Bogen barnepark 

Adresse Bogen barnepark 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

100meterskog som benyttes mye også av barn 
og unge generelt, og av speiderne spesielt. 
Turstier.  

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Råelåsen / Karlsebakken  

Adresse Råelåsen /Karlsebakken 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Nærturområde som benyttes mye av alle og av 
barn og unge generelt, men også av speiderne 
spesielt. Turstier. Utsiktspunkt. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Byskogen  

Adresse Byskogen og Velle 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Mye brukt nærturområde og 100meterskog. 
Speiderhytte i sør. Salamanderdam. Gapahuker 
i bruk av skoler og barnehager, inkl forsterket 
avdeling. Orienteringskart. Området er mest  
brukt i sør og øst. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Frodåsen   

Adresse Frodåsen 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

3 områder mye brukt til rekreasjon og trening. 
Bynært. Lysløype. O-kart. Deler av området 
overlapper hensynsone friluftsliv. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Tarandrødskogen 

Adresse Tarandrød 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Bøkeskog, forslag om vern sendt  
Statsforvalteren fra Tønsberg sopp og 
nyttevekstforening.  

 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur, naturområde 
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Storemyr/Volden 

Adresse Skogen vest for Volden skole 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

Lysløype. Kartlagt som svært viktig friluftsområde. 
Benyttes av mye av allmennheten, barn og unge og 
spesielt speiderne. Gapahuk. Jettegryter. 

Formål i gjeldende kommuneplan Landbruk natur og friluftsliv (LNF) 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 
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Sandeåsen skole  

Adresse Sandeåsen skole 

Beskriv dagens bruk 
(kort områdebeskrivelse, beliggenhet, 
størrelse, avgrensning) 

100-metersskog og nærturområde for 
barneskolen. Orienteringskart. Regelmessig 
bruk av speidere. 

 

Formål i gjeldende kommuneplan LNF 

Ønsket formål i ny kommuneplan Grønnstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


