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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, og Tistedalen 

Friluftslag. 

 

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av de fire lokale Turistforeningene i tidligere Østfold fylke.  Det 

kan være grunn til å understreke at disse fire, lokale turistforeningene har et regionalt overbygg kalt 

DNT Østfold. Det videre samarbeidet rundt ovennevnte utkast vil naturlig gå gjennom DNT Østfold, 

via FNF Østfold. 

Vi ser på det foreliggende utkastet som et godt utgangspunkt for regional friluftslivskartlegging. 

Dette utkastet går rett inn i vår kjernevirksomhet, og vi støtter den foreslåtte inndelingen i:  

Regionalt store friluftsområder 

Regionale utfartsområder 

Regionale turruter 

I forhold til verdsettingskriteriene støtter vi også i hovedsak de foreslåtte kriteriene. Vårt mål som 

turistforening er friluftsliv for alle lag av befolkningen. Vi har de siste to årene sett en kraftig økning i 

folks søking ut i den norske naturen. Vi syns brukerfrekvens er et interessant og viktig kriterium, men 

dette må ikke føre til at større og mindre besøkte friluftsområder får en lavere vekting. Det er viktig å 

huske at der finnes mange kategorier friluftsfolk, fra de som er storbrukere av bymarka, gjerne med 

barn, via de som jevnlig og aktivt besøker fylkets forskjellige friluftsområder til de som søker områder 

som er lite besøkt og tilrettelagt. Det blir feil etter vår mening å gi den siste typen områder lavere 

vekting på grunn av lavere besøkshyppighet. Mye av Østfoldnaturen er preget av og til tider også 

dominert av hyttebygging, hvilket vil gi disse områdene betydelig redusert verdi som friluftsområder 
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for allmenheten. Dermed blir områder som er fri for alle typer inngrep av meget stor verdi, også når 

besøkshyppigheten er begrenset. 

Ut over dette synes vi utkastet treffer godt i forhold til det regionale perspektivet, og også i forhold 

til verdikriteriene. Det kan imidlertid legges til at god tilrettelegging og lett tilgjengelighet kan være 

et viktig kriterium for en stor del av befolkningen, mens det motsatte med lite eller ingen 

tilrettelegging og tyngre tilgjengelighet vil være et verdifullt verdsettingskriterium for andre 

kategorier friluftsfolk. Denne variasjonen mellom stor tilgjengelighet og tilrettelegging på den ene 

siden og det motsatte, med tyngre tilgjengelighet og liten til ingen tilrettelegging er et spekter det er 

viktig å ha søkelys på. 

Som den største og viktigste friluftslivsorganisasjonen i Norge applauderer vi den prosessen som nå 

er satt i gang.  

Når det gjelder medvirkning i prosessen framover, ser vi det som viktig og naturlig at vi får delta i den 

videre prosessen. Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner gjennom hele prosessen, og vi ser på 

oss selv som en aktør i denne prosessen som kjenner Østfold og Østfolds friluftsliv svært godt 

gjennom alle de friluftsaktivitetene vi står for over hele fylket. 
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