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Forum for natur og friluftsliv i Østfold er et regionalt samarbeidsforum med 10 tilslutta frivillige 
organisasjoner i Østfold-distriktet. Alle tilslutta organisasjoner har interesser innen natur- og 
friluftsliv. Forumet jobber for å ivareta disse interessene generelt og spesielt innen emnet 
arealforvaltningen. Dette være seg kommunal eller regional forvaltning.  

Vi vil med dette henvise til høringsuttalelse levert av Friluftsrådenes Landsforbund, samt 
Oslofjordens Friluftsråd og støtte disse. Vi mener at en revidering av statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen bør føre til en innskjerping av regelverket, som 
igjen må føre til færre inngrep og tiltak i 100-metersbeltet, og dermed bedre tilgang for 
allmennheten.  

I strandsona bedrives mange av våre medlemsorganisasjoners aktiviteter innen friluftsliv som 
turgåing, padling, fiske og jakt. Brygger og kaier bør, så langt det går, være åpne for allmenheten, da 
dette også er inngrep i strandsona som kan hindre ferdsel og fiske. Strandsona er også svært viktige 
leveområder for planter, fugl og dyr, både på land og i vannet. De fleste tiltak som fører til en endring 
av dette arealet er en trussel mot det biologiske mangfoldet og kan hindre fri ferdsel. 

FNF Østfold uttalte seg til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven, med fokus på endringer i 
regelverket for dispensasjoner. Det er naturlig å se dette i sammenheng med eventuelle endringer i 
de statlige planretningslinjene. Flere av kystkommunene i Østfold har en relativt høy andel av 
byggesaker i strandsona, som innvilges med dispensasjon. For eksempel har Hvaler kommune 43% 
saker innvilget på dispensasjon. (Kostra: Nøkkeltall: Plan, byggesak og miljø 2019)  

Samlet sett øker folketallet rundt Oslofjorden med 20 000 personer i gjennomsnitt per år. Tilgjengelig 
strandsone for allmenheten var kun 34% i 2019. Østfold er et populært tilflyttingsområde, og den 
lange kystlinja er med på å bidra til distriktets attraktivitet. Kommunene har i liten grad mulighet til å 
følge opp ulovligheter i strandsonen, og mange tar seg til rette.  
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Dette tilsier at planretningslinjene bør skjerpes slik at vi bevarer det vi har igjen av tilgjengelig 
strandsone. Videre bør det jobbes for kartlegging og oppfølging av ulovlige stengsler som hindrer 
almen ferdsel. Vi ber derfor om at statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i 
strandsona blir revidert med overnevnte utfordringer i bakhodet. 
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