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Nasjonal ramme for vindkraft å land - Innspill om viktige regionale interesser
Larvik kommune har fått invitasjon til å komme med faglige informasjon av overordnet karakter i
forbindelse med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Det gis innspill for området som omfattes av
Larvik kommune. Det legges til grunn at registeringer fra kjente baser o.l. er tatt med uten innspill fra
kommunen. Larvik kommune har utarbeidet et kart hvor det er forsøkt merket av viktige regionale
friluftsområder, verneplan under arbeid og bydeborger innenfor kommunens grenser.
Friluftsområdene strekker seg også i stor grad utenfor disse grensene, men det legges til grunn at
dette dekkes av de andre kommunene selv.
Området som er foreslått som egnet er del av et svært viktig rekrasjonsområde og friluftsområde for
regionen. Områdene inneholder løypenett og turstier som er i bruk hele året. Det finnes også såkalte
huldrestier (toppturer) som ligger utenfor de grønnmarkerte arealene på kartet. Hele områdene
(både innenfor og utenfor de grønnmerkede arealene på kartet) inneholder viktige naturkvaliteter og
benyttes i stor grad til sportsfiske, jakt og annen rekrasjon.
Daleelva med Trollfoss er under behandling av Fylkesmannen som et framtidig verneområde. Det er
fire bygdeborger i den gamle kommunen. Flere av disse ligger på markerte høgdepunkt (koller).
Siljanvassdraget som går fra Skrimfjella til Farrisvannet er et vernet vassdrag med tilhørende
nedslagsfelt. Farris er drikkevannskilden for store deler av Vestfold.
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