
 

 

 

Invitasjon 
Seminar om turveger med universell utforming 
  
Sted:        Kragerø og Drangedal 
Tid:           22.-23.08.22 
  
  
Målgruppe:         
Kommunene i Vestfold og Telemark 
Samarbeidspartnere på fylkesnivå 
Andre inviterte 
  
Hver kommune kan stille med inntil 2 deltakere. 
Seminaret er åpent for alle interesserte, dersom det er plass. 
  
Gratis deltakelse, inkl. overnatting og måltider.                                     
  
Aktuelt: 
Siden 2012 har turveger for alle vært satsingsområde i Telemark. Etter sammenslåingen med 
Vestfold inngår alle kommunene i hele fylket.  
Målet er at alle større tettsteder har en attraktiv og brukervennlig turveg, helst nær mange boliger og 
natur. 
  
I 2020-21 ble en turveg i hver kommune kartlagt. Vi legger fram den samlede kartleggingen på 
seminaret.  
  
Første seminardag er utendørs, med befaring på 4 universelt utformede turveger. I rolig tempo, med 
tid til orienteringer og prat. 
Vi går mest i området Merkebekk- Neslandsvatn, der Drangedal kommune i sommer lager ny turveg 
på ca 4 km på den gamle Kragerøbanen. 
  
PÅMELDING HER:  
Her er koblingen til skjemaet PÅMELDING Turvegseminar Kragerø - Drangedal 22.-23.08.22:  
https://forms.office.com/r/mXY5hYtUXu  
Vennligst meld på innen 30.juni. 
  
Kontaktpersoner: 
Rakel Skjerve, Vestfold og Telemark fylkeskommune, tlf. 47650749, epost: rakel.skjerve@vtfk.no 
Roger Jensen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, tlf. 48206812, epost: 
fmterje@statsforvalteren.no 
  
  
Arrangør: 
Turveggruppa i Vestfold og Telemark. Dvs. fylkeskommunen, vegvesenet, statsforvalteren, FFO og 
DNT Telemark 
  
  



 

              
  
   

Program: 
Seminar og nettverkssamling om turveger med universell utforming 
  
Mandag 22.08.22: 
Del 1: Befaring av turveg på Kalstad i Kragerø 
Kl. 09.30:            Oppmøte Kalstad 
Kl. 10.00:            Velkommen  
Kl. 10.15:            Informasjon om turvegen rundt Kalstadtjenna og Frydensborgtjenna  
Kl. 10.30:            Vandring på universelt utformet turveg. Orientering v/ Kragerø kommune. 
Kl. 11.30:            Buss avreise til Neslandsvatn i Drangedal  
                            Orientering i bussen om Kragerøbanen, som vi delvis ser fra bussen. 
 
Del 2: Befaring Kragerøbanen og Neslandstunet:  
Ca kl. 12-17. Lunsj, guidet vandring på 3 flate turveger i området Merkebekk- Neslandsvatn.  
Inkludert den nye turvegen fra Merkebekk til Eskilt. Opplegg spesifiseres nærmere til deltakerne før 
samlingen. Buss tilbake til Kalstad i Kragerø. Egne biler til middag og hotellovernatting på Kragerø 
Resort, Stabbestad. 
  
  
Tirsdag 23.08.22, Kragerø resort: Del 3: 
0830:    Velkommen v/ Arve Høiberg, leder i samferdselsutvalget, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 
 
0845:    Kartlegging av turveger i Vestfold og Telemark 2020-21. Rapport fremlegges v/ Kjersti Berg, 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
  
0935:    Hva kjennetegner gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer?   
Om et hovedtiltak i nasjonal Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, v/ Helsedirektoratet 
  
1005:    Turveg og møtestad Neslandsvatn 
Berekraft og attraktivitet i stadutvikling med universelt utforma sentrumsnær turveg 
Tone Telnes, Feste landskap as 
  
1105:    Erfaringer med turveger på nedlagte jernbaner: 
- Treungenbanen – tre år med turveg  v/ Anne Espelid, Nissedal kommune (25 min) 
- Norge rundt v/ Erlend Garåsen, Skinnelangs.no (30 min) 
1200:    Videre satsing på turveger med universell utforming 
v/ turveggruppa på fylkesnivå (arrangøren) og deltakerne 
  
1300:    Lunsj og hjemreise 


