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Høringsuttalelse til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv 
og marka i Fredrikstad. 

FNF er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:  
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens 
Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk 
Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. I denne uttalelsen representerer vi 
DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, Norsk Ornitologisk Forening, Østfold Botaniske forening, 
Oslofjordens Friluftsråd, 4H Østfold og Naturvernforbundet i Østfold. 
 
Vi synes det er svært positivt at Fredrikstad kommune med denne rulleringen av plan for fysisk aktivitet har 
til hensikt å ta opp temaet friluftsliv, og retningslinjer for bruk, vern og forvaltning av markaområdene. Dette 
er temaer som tilslutta organisasjoner i FNF er svært opptatt av. Vi anser at Fredrikstad kommune 
begynner å få et solid planverk når denne planen rulleres og settes i sammenheng med både plan for 
biologisk mangfold og prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Denne kunnskapen må 
brukes til å se tilrettelegging for bruk, og vern, sammen for å sørge for at både friluftslivet og 
naturmangfoldet har gode forutsetninger i framtiden.  
 
Vern av marka og nærområder 
At planen også må sees i sammenheng med rullering av regional plan for fysisk aktivitet er viktig, og vi 
forutsetter at Fredrikstad kommune følger opp de føringer som blir lagt her. Arealgrunnlaget for utøvelse av 
friluftsaktiviteter må ikke bare opprettholdes, men også styrkes. Derfor mener vi at juridisk bindende 
markagrenser, samt stort fokus på tilgjengelige nærfriluftsområder, bør være satsningsområder i 
kommunedelplanen. Fredrikstad er en stor og voksende by med stadig press på arealer. For å sikre at 
områder definert som LNFR ikke blir omregulert til boliger bør man satse på å bevare disse til framtidig 
frilufts- og utendørs aktiviteter. Det bør også tilstrebes å beholde områder til utøving av natur- og friluftsliv 
hvor fraværet av støy er størst mulig. Opplevelsen av natur og stillhet er for mange svært viktig for gleden 
av å drive friluftsliv, og det er ikke mange steder igjen i fylket hvor man kan oppleve stillhet.  
 
Kyst og vassdrag 
Fredrikstad kommune har også viktige friluftsområder i kystnære strøk. Her ferdes folk til fots og med båt og 
kajakk. Mange steder kan man oppleve stengsler som er til hinder for ferdsel og som bærer preg av 
privatisering. Vi oppfordrer kommunen til å se til Råde kommune som har kartlagt og tatt tak i ulovlige 
stengsler i strandsonen, for slik å sikre områder for ferdsel også i framtiden. Slike stengsler har en tendens 
til å vokse og hva en hytteeier tillater seg kan skape presedens for hva naboen gjør. Dette bør derfor 
kartlegges og følges opp med tiltak som pålegg om fjerning.  
 
 



Frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner er en stor bidragsyter til friluftsaktiviteter i Fredrikstad kommune. I en plan som sier 
noe om friluftslivet synes vi det er naturlig at også frivilligheten blir nevnt som samarbeidspartner. Det 
smarteste kommunen kan gjøre er å legge til rette for at frivillige har gode forutsetninger for sitt arbeid. Om 
man ser dette i sammenheng med gode aktivitetsarealer i nærområder kan det bidra til å øke rekrutteringen 
blant de som sitter mest stille, og i så måte være et tiltak som er med på å bedre folkehelsen.  
 
Brevet sendes kun elektronisk. 
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Nina Frydenlund 
Fylkeskoordinator FNF Østfold 
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