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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Østfold, DNT Indre Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Sarpsborg, 15/10-2020 

 

Marker kommune har på høring forslag til planstrategi for 2020-2023, med forlenget høringsfrist til 

15/10-2020. 

Forum for natur og friluftsliv Østfold har følgende innspill:  

Nasjonale føringer 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Planstrategien 

bekrefter at Marker kommune vil bruke bærekraftsmålene aktivt i sin planlegging, men ikke noe om 

hvordan. Vi regner med at dette synliggjøres når aktuelle planer rulleres. Kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel bør tydeliggjøre hvordan kommunen vil jobbe med bærekraftsmålene og 

kartlegge og synliggjøre eventuelle målkonflikter. Et klimabudsjett vil være med på å styre 

kommunen videre i riktig retning.  

Plan for naturmangfold 

Oppdatert kunnskap om naturmangfold er viktig når arealene i kommunen skal forvaltes. Vi vet at 

kommunen har flere flotte naturreservater, men det er ikke så lett å finne informasjon om dette, og 

nettsiden til Marker kommune virker ikke oppdatert på området. Miljødirektoratet oppfordrer alle 

kommuner til å lage en kommunedelplan for naturmangfold. Et slikt prosjekt har vært 

søknadsberettiget i 2020, og vi oppfordrer Marker kommune til å undersøke muligheten for å lage en 

slik plan i neste periode. Gode eksempler å se til er Fredrikstad og Ski kommune. (Nå Nordre Follo).  

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/vis-fram-naturmangfoldet-i-

kommunale-planer/ 

 

Høringsuttalelse 
Planstrategi Marker kommune 2020-2023 
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Friluftslivets ferdselsårer 

Friluftsliv og folkehelse henger sammen. Marker kommune har, med sin flotte beliggenhet, alle 

forutsetninger for å gi sine innbyggere et godt tilbud innen friluftslivsaktiviteter, i tett samarbeid med 

frivillige organisasjoner. Vi ser at kommunen har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder, og 

oppfordrer til å følge opp med prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer», hvis dette videreføres i 

perioden. All data som er kartfestet gjør det enklere å prioritere og ta gode beslutninger i 

arealforvaltningen. Dette gjelder så klart også tilgjengelighet til strandsone langs vassdrag.  

https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/satsinger-og-prosjekter/ 

Frivillighet 

Frivilligheten gjør en svært viktig innsats for folkehelsen, både for fysisk og mental helse. 

Frivilligheten får folk i aktivitet, skaper integrering, samhold og fellesskap og mestring. Vi synes 

derfor det er naturlig at frivilligheten også vies plass i planen for folkehelse.   

 

Vi ønsker Marker kommune lykke til videre i planperioden og takker for muligheten til å gi innspill 

så langt.  

Brevet sendes kun elektronisk. 

 

Mvh 

Nina Frydenlund 

 

Koordinator 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 
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