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Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, Naturvernforbundet i Østfold, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold 

Botaniske Forening. 

 

Høringsuttalelse til kommuneplanen for Fredrikstad, 2. gangs høring.  
 FNF Østfold svarte også på første gangs høring av Fredrikstad kommunes arealplan, med høringsfrist 

1. april 2019. 

Vi støttet langt på vei mange av forslagene som forelå. I denne andre høringen vil vi opprettholde og 

spesifisere et par punkter:  

Godshavn 

Næringsområdet på Øra har hatt en enorm vekst de siste 10 årene. Det er et mål at godstrafikken til 

havna skal øke ytterligere, med vedtak i Nasjonal transportplan (NTP), om utbedring av farleden inn 

til Øra. Godsmengden ut og inn av havnen har økt betydelig, samtidig med at en rekke nye næringer 

har etablert seg. Vi vil påpeke at økt mengde gods ut og inn av havnen også vil føre til økt tungtrafikk 

gjennom boligområder og ut til hovedtransportåre. Tilslutta organisasjoner i FNF Østfold har tidligere 

også påpekt behovet for tilgang til jernbane direkte fra godshavna. Dette savner vi som et moment i 

vurderingen, og vi mener at satsningen på Øra havn uten tilknytning til jernbane vil føre til økt 

forurensning til luft og av støy. 

Øra 

Øra er satt av som næringsområde, vi ville gjerne sett at det også ble gjort noen grep i arealplanen 

for å tilrettelegge for friluftslivet og naturmangfoldet slik det er gitt innspill om planlagt fra flere 

frivillige organisasjoner. Se vedlagt kartlenkefor hvilket område vi mener burde legges inn som LNF-

formål eller tursti slik at ferdsel ut dit sikres. https://kart.gulesider.no/m/kbB6W 

Mørkedalen 

Den viktige nærtur-skogen i Mørkedalen må bevares og gjøres til LNF-område i arealplanen. 

Kommunen må sikre at BaneNORs prosjekt ikke spiser av arealet, og at skogen holdes intakt slik den 
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framstår i dag. Alternative løsninger for rømningsvei til tunell og uttransport av masser fra 

tunelldriving må utredes og få en reell vurdering.   

Floa og Seutelva 

Ved områdene SH06 og P01, Floa og utløpet av Seutelva, er det eneste stedet for brakkvannsisfiske 

av sik i Norge. Se vedlagt lenke til kart. 

https://kart.gulesider.no/m/vivlZ 

De foreslåtte bryggene og innkortingen av farleden ser ikke ut til å ramme fiskeplassene. 

Derimot hadde det vært ønskelig om kommunen la litt til rette for isfiske i vika der, med noen 

parkeringsplasser, og at områdene P01 og SH06 holdes urørt for all fremtid. Strengt tatt kunne dette 

området (omtrent, gjerne bittelitt større også) vært regulert som LNF-område med fritidsfiske som 

formål: https://kart.gulesider.no/m/MXQdg 

At alle brygger i området ble pålagt å være åpne for fiske hadde vært en bra tilleggsløsning, som vi 

gjerne ser forsøkt innført på alle brygger. Dette er med på å sikre tilgangen til vannet og et viktig 

friluftsliv for mange fiskere.  

 
Vennlig hilsen  
Forum for natur og friluftsliv Østfold  
  

  
_____________________________  
Nina Frydenlund  
Fylkeskoordinator  
FNF Østfold  
  
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom 10 natur- og friluftsorganisasjoner i Østfold: DNT 
Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i 
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening.  
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