
 

 

 

 

Til de politiske partiene i Midt-Telemark 

Bø Turlag representerer tur- og friluftslivsinteressene i Bø-delen av Midt-Telemark 

kommune. Laget merker stier, tilrettelegger for friluftslivet og arbeider for sikring av 

turområder, balansert mot behovet for å ivareta kulturminne/kulturmiljø, natur-

kvaliteter og drift av landbruket. Turlaget er opptatt av folkehelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er godt kjent at friluftsliv, både aktiviteter og opphold utendørs i naturen, er viktig 

for den fysiske og psykiske helsa. Avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har 

stor betydning for aktivitetsnivået. Skal friluftsområder brukes aktivt, må disse finnes 

innenfor en avstand på 50–1000 meter fra der folk bor (Nasjonal strategi for et aktivt 

friluftsliv, Miljøverndepartementet, 2013). 

Midt-Telemark kommune har i underkant av 2000 innbyggere over 67 år. Antallet 

kommer til å stige de nærmeste årene. Litt over 50 prosent av innbyggerne bor i 

kommunens tettsteder (tall fra 2019, SSB). Med kommunens fortettingspolitikk, der 

70 prosent av nye boliger skal bygges i tettstedene, vil dette tallet øke. Kommune-

planen legger opp til at veksten i persontransport skal skje til fots, sykkel og med 

kollektivtransport. Alt dette betyr at de sentrumsnære friluftsområdene tett på der folk 

bor, lett tilgjengelig for alle grupper og særlig eldre og barnefamilier, er viktige.  

Vern av naturmangfold, kulturminne og kulturmiljø og grøntstruktur er vesentlig for 

friluftslivet. Vi opplever at viktige turområder omdisponeres og spises opp bit for bit 

av ulike utbyggingsformål. Viktige stier og ferdselskorridorer i jordbrukslandskapet 

omdisponeres til annen arealbruk uten en langsiktig plan. Dette forringer 

Bø Turlag ber om at de politiske partiene inkluderer friluftslivspolitikk i 

partiprogrammene foran neste års kommunevalgkamp. Vi foreslår noen 

prinsipper som kan bidra til å sikre viktige turområder for ettertida: 

• Prioritere bevaring av småveger, grønne korridorer og 
nærfriluftsområder. 

• Prioritere bevaring av relativt flate, lysåpne og lett tilgjengelige 
turområder. 

• Bruk av «markagrense» mot viktige friluftsområder, f.eks. på 
Lifjell.  

Hensynssoner for friluftslivet er vedtatt i kommuneplanen. Vi forventer 

at de tas hensyn til. 
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helhetsopplevelsen av områdene. Når et naturområdet er omdisponert til bolig, 

industri og anlegg gjelder denne beslutningen for alle generasjoner som følger etter 

oss. Bø turlag har en satsing vi kaller «Friluftslivet i Bø om 50 år» der vi etterlyser 

langsiktighet i arealplanleggingen også når det gjelder friluftslivet.  

 

Hvilke naturkvaliteter ønsker vi at  

framtidige generasjoner skal ha tilgang til i bygda vår? 

 

 

Friluftslivkvaliteter illustrert ved hjelp av kart. 

Se en kort video som ble 

formidlet til politikerne i 

forbindelse med Bømarsjen 

2022 på Folkestadåsane:  

 

 

 

 

Hilsen  

Arne W Hjeltnes 

Bø Turlag 

 

https://boturlag.no/video/Friluftsliv2022.mp4
https://boturlag.no/video/Friluftsliv2022.mp4

