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

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

 

Forum for natur og friluftsliv Østfold synes det er svært positivt at Sarpsborg kommune nå går i gang 

med å lage kommunedelplan for naturmangfold. Dette viser at kommunen tar naturkrisen på alvor, 

og er en erkjennelse av at kommunen har et stort ansvar i arealforvaltningen. Vi har noen generelle 

innspill til planprogrammet og ser fram til å følge arbeidet videre med å ferdigstille planen.  

Natur og klima må sees i sammenheng.  

Planen må ha noen tydelige mål: Hva vil man oppnå med planen?  

Vil kommunen sette som mål å bli arealnøytrale?  

«Hverdagsnatur» er også viktig. Kartet må ikke bli et lappeteppe av små verna områder.  

Kunnskapsgrunnlaget 
Naturlig nok er det mye man ikke vet om naturmangfoldet i en kommune; dette kan dreie seg om 

både hele organismegrupper som er dårlig kartlagt, som for eksempel insekter og sopp – eller det 

kan være naturtyper (jf. også oppdatert metodikk for naturtypekartlegging). Eldre 

kunnskapsgrunnlag bør ofte tas med en klype salt – ikke minst når det gjelder arters forekomst i 

spesifikke områder. Dette fordi naturen stadig er i endring.  

Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold ber spesielt om å bli kontaktet i det videre planarbeidet, da 

de har innspill om blant annet vann, bekker, hav, Bekkhusbanen til SOJFF med mer. 

Naturvernforbundet i Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening 

besitter også mye kunnskap som kan være verdifullt i arbeidet videre.  
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