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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Nedre Glomma, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Hvaler kommune har på høring kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2032. Fristen for 

høringsinnspill er 14. april, og FNF Østfold takker for muligheten for å gi innspill. 

Vi synes planen har et godt grunnlag når den tar opp i seg føringer fra FNs bærekraftsmål som nå er 

nasjonale, regionale og lokale mål å jobbe etter. Planen viser også kommunens ønske om å ivareta 

egenheten som bare Hvaler har; nemlig den vakre og viktige naturen og mulighetene til et aktivt og 

godt liv nær naturen. Fokus på grønnstruktur og naturmangfold er tydelig da kommunen også har 

startet arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. Ønsket om og behovet for 

næringsutvikling i kommunen må kombinere verdiene slik at bruk og vern blir godt balansert.  

I kapittel 6 om sosiale forhold i Hvaler kommune beskrives hva som er viktig for de forskjellige 

enhetene i kommunen. Her skulle vi gjerne sett en enda tydeligere beskrivelse av frivillighetens rolle 

for folkehelsen.  

• Frivilligheten skaper aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet. Fysisk aktivitet er viktig for 

god helse og engasjementet bidrar til at innbyggerne bryr seg om hverandre og 

lokalsamfunnet de lever og ferdes i.  

 

• Frivilligheten skaper lokale møteplasser som er viktig for enkeltmenneskets mentale velvære 

og følelse av fellesskap. Dette er med på å skape mening i folks liv.  

 

• Frivilligheten er et viktig supplement til tjenester og aktiviteter i regi av kommunen og er 

derfor en svært viktig samarbeidspartner.  
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• Rekruttering til frivillig aktivitet må gjerne starte tidlig slik at barna ser viktigheten av å 

engasjere seg for andre og miljøet rundt seg. Mye av frivilligheten er avhengig av lokale 

ildsjeler som driver aktiviteter og skaper møteplasser. Klarer vi å rekruttere godt slik at vi kan 

spre ansvaret på flere personer kan vi forhindre at enkeltpersoner tar på seg for mye og blir 

utbrent.  

 

• Frivillige organisasjoner besitter også stor lokal kunnskap som kommunen bør nyte godt av i 

alle planprosesser og andre aktiviteter.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 

 


