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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Indre Østfold, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Indre Østfold kommune har på høring kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi, med 

høringsfrist 14. mai. Det er første gang det lages et felles styringsdokument etter sammenslåingen, 

som førte til at Indre Østfold kommune ikke bare er størst i Østfold, men også er landets største 

jordbrukskommune. Vi vil gi kommunen ros for å ha kommet godt i gang med arbeidet med et 

felles styrende dokument, og vi har forståelse for at dette er en krevende øvelse.  

 

Innledning 

Bærekraftbegrepet er sentralt i samfunnsdelen, og det henvises til FNs 17 bærekraftsmål som nå er 

en nasjonal, regional og lokal modell å jobbe etter. Vi vil også nevne modellen som Stockholm 

Resilience Center har laget, hvor man viser til at planetens bæreevne må ligge til grunn for alt av 

behov og prioriteringer. 
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Stockholm Resilience Centre - Stockholm Resilience Centre 

 

Arealstrategi 

Tilslutta organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv er opptatt av en bærekraftig arealbruk. Fler og 

fler kommuner tar i bruk begreper som arealregnskap og organisasjonen Sabima mener at 

arealnøytralitet er eneste måten vi kan klare å stoppe tapet av naturmangfold. Det betyr at vi må 

gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og stanse 

arealforbruket. I en stor kommune som Indre Østfold vil vi derfor ønske at nye tiltak/inngrep gjøres 

der det allerede er gjort inngrep, og at større sammenhengende naturområder bevares i sin helhet, 

uten å bli offer for bit-for-bit nedbygging. Grønne og blå strukturer nært der folk bor er med på å 

skape trivsel og arealer for fysisk aktivitet, samtidig som man har et miljø som er bedre rustet til 

klimaendringer som for eksempel styrtregn. Dette er informasjon som bør kartfestes med eget 

arealformål i videre arbeid med arealplanen. 

Et arealnøytralt Norge - Sabima 

Helhetlig forvaltning er avgjørende for å forhindre bit-for-bit nedbygging. Å reparere og bevare 

landskap bør prioriteres framfor å ta «hull» på nye områder. Et typisk eksempel på dette er 

masseforvaltning/masseuttak/deponier, som ofte legger beslag på store områder når de er i drift, og 

i lang tid etterpå. Uttak som skal fylles igjen og tilbakeføres til LNF-område må brukes, i stedet for å 

fylle igjen nye områder som for eksempel Skjærsaker, som vi har levert uttalelse til tidligere. Vi er 

svært glade for at raviner nevnes som en landskapstype som det er svært viktig for kommunen å ta 

vare på.  

 

Naturmangfold 

Naturen er vårt livsgrunnlag, og all arealplanlegging må ta hensyn til dette. Det er ikke bare naturen i 

verneområder som er viktig. Kantsoner langs elver og bekker må beholdes og forbedres, og dette kan 

gjerne kommunens strategi gjenspeile tydeligere, samt at arealdelen bør ha dette i 

planretningslinjene. Veikanter er også viktigere enn man tror for pollinerende insekter. Et rikt 

mangfold er en berikelse for alle, og erfaring tilsier at det man kan noe om vil man ta vare på. At 

kommunen er stolt og opptatt av sine verneområder er bra, og kunnskap og informasjon om disse 

må være lett tilgjengelig for innbyggerne.  

Den regionale planen for vannforvaltning i Innlandet og Viken er på høring nå, og vi er glade for at 

kommunen spesielt nevner vannmiljø i planen. Dette må følges opp i videre arbeid med arealplanen, 

og sees på med et helhetlig blikk.  

 

 

 

 

 

 

https://www.stockholmresilience.org/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
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Friluftsliv 

Friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og folkehelse. Lag og foreninger i hele kommunen er 

avhengig av å ha gode arealer for aktivitetene sine. Arealstrategien må derfor sørge for ivaretakelse 

av de grønne områdene nært der folk bor, samtidig som de større sammenhengende områdene 

bevares. Vi er glade for at friluftsliv skal få større plass når plan for idrett og friluftsliv skal rulleres, og 

at kommunen er i gang med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer. Dette vil styrke kart- og 

kunnskapsgrunnlaget. Organisasjonene vil følge nøye med på at dette virkelig blir gjennomført, både 

i den kommende planen for idrett og friluftsliv, og kommuneplanens arealdel.  

Vi ønsker kommunen lykke til i det videre arbeidet med planene og ser fram til mer medvirkning i 

prosessen med kommuneplanen.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 

 


