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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.

Høringsuttalelse
Sarpsborg kommune kystsoneplan

Sarpsborg kommune har på høring kystsoneplan med høringsfrist 14. februar 2021. Forum for natur
og friluftsliv Østfold er et samarbeidsforum bestående av 10 frivillige organisasjoner som alle har
interesser innen natur- og friluftsliv i Østfold-distriktet. Vi takker for muligheten til å uttale oss og vil
komme med noen innspill.
Etter å ha lest høringsutkastet forutsetter vi at regional kystsoneplan for Østfold, vedtatt i
desember 2014, legger føringer for tema som er viktig for natur- og friluftsinteressene. Det gjelder
blant annet forvaltning av verneverdig natur, friluftsliv på land, båtliv, jakt og fiske, hytteliv,
sjøbasert næring, reiseliv, farleder, havner og småbåthavner. Vi oppfatter kystsoneplan for
Sarpsborg først og fremst som et virkemiddel for å motvirke konflikter i arealforvaltningen på land.
Fra planens innledning:
«Kystsonen i Sarpsborg med svaberg, holmer og viker med sandstrender er populære utfartsområder
for lokalbefolkningen. Flere av de viktigste og mest brukte friluftsområdene i Sarpsborg ligger ved
sjøen. Kystsonen er også helgetur- og ferieturområde for befolkningen i og rundt Oslo.
Strandområdene er relativt tett utbygget med i overkant av 2000 fritidsboliger, og det er registrert
stor hyppighet av stengsler, som vanskeliggjør det allmenne friluftslivet. Det er knyttet mange
arealkonflikter til denne delen av kommunen, og det er derfor behov for å videreutvikle de
styringsredskap kommunen har for arealforvaltning og byggesaksbehandling.»
«Kystsoneplanen skal være et styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.»
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Vi mener at disse punktene i planen er positive for natur- og friluftslivet:
-Friluftslivet skal vurderes ved utvidelse av båthavner.
-Justering av byggegrenser vil forhåpentligvis lede til færre konflikter.
- Forbud mot spredt boligbygging og fritidsboliger i områder for landbruk, natur og friluftsliv.
- Fremføring av kyststi skal prioriteres i alle reguleringsplaner.
-Alle sjøørretbekker vises i plankartet med hensynssone

Naturmangfold
Naturen langs kysten er sårbar, og utsatt for stort press. Kystsoneplanen vil i så måte være et viktig
verktøy for å sørge for at bruk og vern av sjøområder blir riktig balansert. Kommunedelplan for
naturmangfold som skal utarbeides må, i tillegg til å kartlegge truet og sårbar natur, også inneholde
en strategi mot fremmede arter som stillehavsøsters. Å utvide og samle eksisterende anlegg for
småbåter i stedet for å regulere på nye områder er et bra grep for å minimere arealbruken. (Se vår
uttalelse til kommuneplanens arealdel angående arealnøytralitet) All eventuell næringsvirksomhet
må være bærekraftig, og basert på kunnskapsbasert forvaltning. Konsekvenser må utredes før
tillatelse gis til eventuelle havbruksnæringer.

Friluftsliv
I Østfold-distriktet spiller kystsonen en spesielt viktig rolle for utøvelse av friluftsliv, både for
lokalbefolkningen og tilreisende fra hele Oslo-regionen. Det er svært mange som har hus og
fritidsboliger i umiddelbar nærhet til sjøen, og båtliv og camping er også en viktig del.
Tilgjengeligheten for allmenheten til fjorden må alltid være prioritet, enten det er ved framføring av
Kyststien eller bryggeanlegg. Ulovlige stengsler må følges opp av kommunen.
Muligheten for natur- og friluftsliv nært der folk bor er svært viktig for folkehelsen. Under pandemien
har vi sett at naturen har spilt en enda viktigere rolle i folks hverdag, som et middel for rekreasjon og
avveksling, når de fleste andre fritidstilbud har vært stengt. Folk har brukt naturen til fysisk aktivitet,
avkobling, og sikker møteplass. Bit-for-bit nedbygging fører til fragmentering av områder, med både
barrierer og støy, og litt etter litt mister områdene verdi. Temakart friluftsliv viser at svært mye av
kystsonen er definert som viktig eller svært viktig friluftsområde. Kunnskapsgrunnlaget kan også
oppdateres med prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Fritidsfiske og annen høsting og sanking bør
også få en plass i planen da dette er en viktig del av friluftslivet. Adgang til brygger og moloer er en
viktig del av tilgjengeligheten. Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold mener at planen med fordel
kunne hatt et eget kapittel om fritidsfiske, men som sagt forutsetter vi at regional plan for kystsonen
i Østfold også ligger til grunn for Sarpsborg sin plan for kystsonen.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Østfold
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