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Høringsuttalelse til Våler kommunes samfunnsdel av kommuneplanen for 2019-2030. 
 

«Høringsutkastet inneholder en beskrivelse av dagens situasjon i Våler på utvalgte områder. 
Planen har fire hovedområder der det foreslås mål og strategier som kommunen skal jobbe med i 
tolvårs perioden. Disse hovedområdene er: Levekår og folkehelse, Klima, miljø og energi, 
Verdiskaping og kompetanse samt Samfunnssikkerhet.  

Videre inneholder planutkastet en arealstrategi som vil legge føringer for det kommende 
arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.» 

Tilslutta organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv i Østfold har følgende innspill: 
 
Folkehelse og frivillighet 
Østfold fylke har noen folkehelseproblemer som må løses både på kommunalt og regionalt nivå. 
Integrering, økt deltakelse og mestring er viktig kanskje spesielt for psykisk helse. Ensomhet og 
utenforskap kan føre til både psykisk og fysisk uhelse. Frivilligheten kan være med på å forhindre 
dette. Som representant for frivillige organisasjoner som har aktivitet i kommunen vil vi derfor 
understreke viktigheten av gode møteplasser og rammevilkår for disse aktørene. Se gjerne på 
muligheten for å opprette et kommunalt aktivitetsråd, som kan bli en møteplass for uorganisert 
aktivitet i kommunen. Planstrategien sier at strategi for frivillighet ikke skal rulleres ennå da den 
ansees som et godt verktøy av nyere dato. Vi imøteser samarbeid når kommunen bestemmer 
seg for en fornying.  
 
 



 

 

Arealer 
Vansjø er et regionalt og lokalt svært viktig område for rekreasjon og friluftsliv. Det er også et 
vernet vassdrag. Vi synes det er bra at kommunen har fokus på å sikre arealene, og det bør også 
være stort fokus på samarbeid mellom kommunene slik at man kan se helheten av eventuelle 
tiltak innenfor næringsområder som grenser til Vansjø. Vi tenker spesielt på industribygningers 
synlighet på grunn av tillatte byggehøyder. Tilgang til Vansjø og andre vann er viktig for folks 
mulighet for å drive mange typer friluftsliv, og kommunen har et stort ansvar for å følge opp 
dette i arealplanleggingen.  
Tilgang til gode nærturmuligheter er det viktigste tiltaket for å få folk som ikke er aktive, ut av 
sofaen. I regjeringens handlingsplan for friluftslivet foreslår de en maks avstand på 500 meter til 
nærmeste tursti/turvei. Dette er en god ambisjon å strekke seg etter. Vi synes derfor det bra at 
kommunen skal ferdigstille sitt prosjekt med å kartlegge og verdsette sine friluftsområder, og 
det er viktig at de lokalkjente innbyggerne blir gitt bred medvirkning, og at materialet rulleres og 
oppdateres.   
Vi ser at biologisk viktige områder nevnes, og at det skal jobbes for å minimere tilveksten av 
fremmede arter. Det vil også være naturlig i den sammenhengen å jobbe for ivaretakelse og 
forbedring av det biologiske mangfoldet. Det har siden da kommet nye vurderinger av hvilke 
arter som defineres som «rødlista» og «svartlista». 
VI ser i planstrategien at det er vedtatt en sammenstilling til en plan for naturmangfold i 2018, 
og ser fram til å ta del i konkrete resultater av dette arbeidet.  
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