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Generelt er det viktig å tenke på behovene som folk flest har for lavterskel tilgang til friluftslivs-

områder for alle aldersgrupper og med ulike funksjonsnivå. Vi må beholde og utvikle friluftsområder 

for innbyggere i og besøkende til Midt-Telemark kommune. 

 

Bø Turlag er av den mening at friluftsområder med relativt flatt terreng og god tilgang fra 

boligområder, parkering og kollektiv transport er svært viktig, spesielt når avstandene er korte. Det 

er viktig å beholde korridorer mellom friluftsområder og boligområder. Det er spesielt viktig å 

beholde korridorer i kulturlandskapet som gir mulighet for korte og lange rundturer nær der folk bor. 

Etter vår mening er disse mosjonsturene spesielt viktig for store deler av befolkingen i et 

folkehelseperspektiv – også når vi tolker levekårsundersøkelsen til SSB 1. 

 

Vi vil referere til eksisterende plandokument og peker på noen generelle prinsipp som må prioriteres:  

 

«Viktige frilufts- og naturområde og tilkomst frå bustadområde skal sikrast.» 
Korridorer mellom disse områdene har høy prioritet og de må utformes for å møte neste 

grunnprinsipp: 

 

«Det skal leggast til rette for at veksten i lokal persontransport skal takast gjennom 

gange, sykkel og kollektivtransport.»  
Det vil si at tilgang til friluftslivsområdene må utformes etter dette prinsipp eller som det sies i 

plandokumentene:  

«Sikrar infrastruktur for mjuke trafikantar ved alle utbyggingar og langs hovudvegane». 

Samfunnsdelen «legg opp til eit utbyggingsmønster som i størst mogleg grad reduserer 

bilavhengigheit og som gir grunnlag for eit betre kollektivtilbod og satsing på sykkel og gange. I 

planarbeidet må det konkretiserast korleis plankart og føresegner på best mogleg måte kan sikre ei 

ønska utvikling på dette området». 

 

«Tilhøvet til fastsette arealstrategiar» 
Bø turlag vektlegger vern om naturmangfold, kulturminne og kulturmiljø, grøntstruktur og friluftsliv 

samt transportbehov og trafikktrygghet. 

Vi ønsker at begrepet «markagrense» blir tatt opp og vurdert som en langsiktig strategi. I den 

forbindelse har vi allerede nevnt viktigheten av å sikre tilgang til uteområde gjennom korridorer i 

kulturlandskapet som gamle bygdeveger, jordveger og gang- og sykkelvegnett. Særlig attraktive 

friluftsområder bør også knyttes til «markagrense»-tankegangen. Når arealene er omdisponert til 

infrastruktur, boligformål og industri gjelder dette vedtaket i mange hundre år. Bø Turlag ønsker at 

                                                           
1 80% av befolkningen trener eller mosjonerer minst en gang i uka. (https://www.ssb.no/kultur-og-
fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar) 

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar


politikerne i denne kommuneplanen sikrer særlig verdifulle friluftsområder på lang sikt, og ikke en bit 

for bit politikk.  

 

Bø turlag ønsker fokus på 3 viktige friluftslivsområder; Lifjell, Folkestadåsane og nedre del av Breisås. 

Videre at boligfeltene på Nordbøåsen, Folkestad og Langkåshaugen sikres tilgang til friluftsområder i 

umiddelbar nærhet. 

 

Bergenåsen 
Det bør vurderes om dette område skal føres tilbake til LNF planområde og sikres som nærturområde 

til Langkåshaugen boligfelt og de to skolene i nærheten. Bergenåsen har vært regulert til boligformål 

i ca 14 år uten at dette har blitt realisert. 

 

Nedre Breisås 
Bø turlag vektlegger tilgang til friluftsområder med akebakker og lett tilgjengelige stier i relativt flate 

områder som nå finnes rett overfor det store boligfeltet. Vi advarer derfor mot utbygging høyere i 

terrenget. Slik utbygging vil øke avstanden til friområdene fra den nedre delen av boligfeltet. Vi 

oppfatter den lange bratte skoglia, med frodig tett barskog videre oppover åsen som mindre 

attraktivt nærturområde. Den øvre del av åsen med vann og åpen furuskog er svært attraktiv for de 

som tar seg helt opp dit.  

 

Folkestadåsane 
Området passer både for korte og lange turer -  for gammel og ung. Her finnes det et stort stinett i et 

relativt flatt terreng med mye åpen furuskog. Andre viktige kvaliteter i landskapet er to tjern, elv, 2 

flotte fosser, fine badeplasser i elv og vann og utsiktspunkt.  Området er lett tilgjengelig med bil, 

sykkel, til fots og kollektiv transport. 

Området har et stort potensial for friluftsliv både for brede grupper av innbyggere i kommunen og 

turister. Rundt området er det turistattraksjoner for besøkende og boligfelt. Reiselivet har planer for 

utvikling av nye sykkelstier på Folkestadåsane.  

 

Lifjell, Jønnbu-området 
Bø Turlag ønsker å bevare og utvikle friluftslivet i de attraktive nærområdene til Jønnbuplatået. Dette 

er Anebunatten, Krintofjellet, Bøkstulnatten og området vest for Krintokleiva og Grostul.  

 

Det er viktig å beholde korridorene i hyttefeltet på Jønnbu til skiløyper og flere skileikområder. 

Jønnbu-området er det mest snøsikre skiområdet i kommunen. Snaufjellet videre innover Lifjell er 

mye mer værutsatt om vinteren og har store høydeforskjeller. Vi oppfatter dette mindre attraktivt 

som turskiområde for flertallet av befolkningen.  

 

Kommunen må legge til rette for drift av Hollane seter. Dette sikrer gode skiløyper innover fjellet og 

et attraktivt turmål sommer og vinter. 

 

 

 

Hilsen 

Arne W Hjeltnes 

Bø Turlag 


