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FORVALTNINGSPLAN FOR FÆRDER NASJONALPARK - HØRINGSUTTALELSE
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 Vestfold mener at opprettelsen av Færder nasjonalpark vil sikre de store nasjonale naturog friluftslivsinteressene som finnes i dette området. Dette forutsetter en god skjøtsel som tar
vare på natur- og kulturverdiene i området.
Det er derfor viktig at det enkle friluftsliv og dets aspekter gjenspeiles i nasjonalparken. Dette
må balanseres opp mot tendensen til økte båtstørrelser og båter med et fartspotesnial og en
bruk som ikke harmonerer med tradisjonelt friluftsliv. FNF forventer at tiltakene i
forvaltningsplanen medfører og fremmer en bruk som tydeliggjør en forskjell i nasjonalparken
jmf områdene rundt. Dette kan være tiltak som favoriserer og gjør det mer attraktivt for
padlere, småbåter og robåter og telting i parken enn utenfor, samt at hensyn til natur og
naturopplevelse, deriblant hensyn til ro og å begrense støy fra motorisert ferdsel og
sammenkomster ivaretas.
Allemannsretten er et grunnleggende fundament for utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i
Norge. FNF Vestfold er i utgangspunktet i mot enhver regulering som kan røre ved denne
retten, dersom ikke svært viktige naturverdier står på spill. Det er også svært viktig at det ikke
legges unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle og naturvennlige
friluftslivet.
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold
Stadionveien 5, 3214 Sandefjord
Telefon 48 292 616, vestfold@fnf-nett.no, www.fnf-vestfold.no
Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold:
Horten og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord og Oplands
Turistforening, Tønsberg og Omegn Turistforening, Vestfold Fylkeslag av NJFF,
4H Vestfold, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Naturvernforbundet i Vestfold,
Oslofjordens Friluftsråd

Forum for
Natur og
Friluftsliv
Vestfold

Akutt forurensing og brann anses som en utfordring med store konsekvenser. Natur og
friluftsforeningene i Vestfold vurderer at dette er en overordnet faktor som bør prioriteres
høyt med hensyn på beredskap. Tidligere branner viser at responstiden og muligheten for å
begrense skadeomfanget ikke er tilstrekkelig. Natur og friluftsorganisasjonene etterlyser
derfor en tiltaksplan for å utbedre dette.
For at et bålforbud ikke skal virke til hinder for friluftslivet, er det viktig med mange
opparbeidede og godkjente fyringsplasser. FNF Vestfold støtter at det tilrettelegges trygge
bålplasser på et tilstrekkelig antall steder. Disse må anlegges på steder der folk naturlig ferdes
og oppholder seg, helst i samråd med organisasjonene og brukerne selv.
Medlemmene i natur og friluftsorganisasjonene i Vestfold sammenfaller i stor grad med
brukere av nasjonalparken. FNF Vestfold ønsker en sterkere grad av involvering i utførelsen
av forvaltningsplanene og foreslår at FNF inviteres til rådgivende utvalg å få informasjon og å
bidra med innspill til utøvelsen av forvaltningen av naturkvalitetene av nasjonal betydning.
Med vennlig hilsen

Kristin S. Fredheim
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV VESTFOLD
sammenslutning av Horten og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening,
Sandefjord og Oplands Turistforening, Tønsberg og Omegn Turistforening, Vestfold
Fylkeslag av NJFF, 4H Vestfold, Vestfold krets av Norges Speiderforbund,
Naturvernforbundet i Vestfold og Oslofjordens Friluftsråd.
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