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Høringsuttalelse til kommunedelplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturminner i Rømskog 
kommune. 

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 Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, DNT Indre Østfold, 
Norsk Ornitologisk Forening, Østfold Botaniske forening og Naturvernforbundet i Østfold. 
 
Rømskog har mye natur og gode muligheter for friluftslivsaktiviteter. Det er den kommunen i Østfold som 
har lavest folketall, men vi ser av oversikten over medlemstall for lag og foreninger at det er en relativt aktiv 
befolkning. Når kommunen har rundt 700 innbyggere av smått og stort er det godt gjort at antallet 
medlemskap i lag/foreninger totalt ligger på 920! Når vi nå skal gi innspill til denne kommunedelplanen er 
det naturlig å se den i sammenheng med annet planverk i kommunen, som for eksempel rullering av 
arealplanen og kommunedelplan for folkehelse og frivillighet.  
 
Folkehelse 
Kommunene har etter loven et eget ansvar for folkehelse. Vi ser at Rømskog har en egen kommunedelplan 
også for folkehelse og frivillighet, men vi mener at kommunedelplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturminner 
også kunne vært forankret og legitimert i folkehelseperspektivet. Det kan gjøre at man ser bredere på hva 
som er fysisk aktivitet og hvorfor det er så viktig med et bredt tilbud. Også regional plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv, som kommer på høring i desember, tar opp i seg at folkehelseperspektivet er sentralt når 
man planlegger for at flest mulig skal være aktive hele livet. Vi synes det ville vært naturlig at planene i det 
minste henviser til hverandre.  
 
Om friluftsliv 
I planen refereres det til en gammel Stortingsmelding nr 39 (2000-2001), og bare kort til den nye 
Stortingsmelding 18- Natur som kilde til helse og livskvalitet (2015-2016). Vi oppfordrer til å oppdatere 
planverkets henvisninger til statlige føringer. Vi nevner et par elementer fra den nyere utgaven av 
”Friluftsmeldinga”, som vi mener er viktig for denne kommunedelplanen.  
I kapittel 4 i meldinga skrives det om samfunnsmessige endringer som har betydning for friluftslivet. Dette 
gjelder demografi, økonomi og sosiale skiller som gjør seg gjeldende for folks muligheter og interesser for å 
drive et aktivt friluftsliv. Eldre befolkning og økt innvandring er aktuelle endringer som vel også til dels spiller 
inn i Rømskog kommune. Naturbasert turisme og ny teknologi er også områder som Rømskog kunne tatt 
grundigere opp i planen.  
I den samme Stortingsmeldinga, kapittel 6, finner vi og et helt kapittel om friluftslivets arealer og 
infrastruktur, noe som kunne vært nyttig som bakteppe for kommunens arealplan. Her står det at en god og 



helhetlig arealplanlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for å ivareta områder 
som er viktige for friluftsliv.   
I meldingas kapittel 8 skrives det om roller, aktører og ansvar for høsting av naturressurser i friluftsliv. 
Grunneiere er en svært viktig brikke i prinsippet om allemannsretten, og dette kunne godt vært nevnt i 
planen.  
 
 
Friluftsliv i vassdrag og strandsone 
Vi er glad for at Rømskog kommune ser verdien av sine mer enn 100 sjøer og vann, og vil videreføre et 
strengt vern av disse i arealplanen, i forhold til byggegrenser. Vi ser også at det er en oppmykning rundt 
Rømsjøen hvor det innføres et konkret byggeforbud, og vi oppfordrer til at man i vurderingene i hvert enkelt 
tilfelle har allmenhetens tilgang til sjø og vassdrag langt fram i prioriteringen. Friluftsliv i forbindelse med 
vannforekomster er en svært viktig del av våre medlemsorganisasjoners aktiviteter.  
 
 
Frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner er en stor bidragsyter til friluftsaktiviteter i Rømskog kommune. I en plan som sier 
noe om friluftslivet synes vi derfor 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.  
 
Planen er holdt i generelle vendinger og gir ikke uttrykk for å ville endre det eksisterende i særlig grad. Vi 
håper kommunen tar med seg innspillene våre i videre bearbeidelse av teksten.  
 
 
 
 
Brevet sendes kun elektronisk. 
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