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Rakkestad kommune 
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Sarpsborg, 13/11-2020 

 

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

Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Rakkestad kommune har på høring kommunal planstrategi for 2019-2023, med høringsfrist 13. 

november 2020. Forum for natur og friluftsliv Østfold har følgende innspill: 

Rakkestad kommune ser nødvendigheten av en total gjennomgang av planverket da dette er utdatert 

og ikke godt nok forankret i organisasjonen. Arbeidet med ny kommuneplan har allerede startet.  

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 
henviser til at Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin regionale planstrategi, 
og dette bør følges opp i Rakkestad kommunes planlegging. 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. Ifølge 
Miljødirektoratets kartbase Naturbase har Rakkestad kommune flere viktige områder med vernet 
natur, og dette bør framgå tydeligere i kommunens eget planverk og på nettsidene deres, slik at det 
er enkelt å finne informasjon for alle. Miljødirektoratet oppfordrer alle kommuner til å lage en 
kommunedelplan for naturmangfold. Et slikt prosjekt har vært søknadsberettiget i 2020, og vi 
oppfordrer Rakkestad 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).   
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https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/vis-fram-naturmangfoldet-i-
kommunale-planer/  
  
 

Plan for idrett og fysisk aktivitet  

En plan for idrett og fysisk aktivitet bør også inneholde friluftsliv og strategi for frivilligheten. For å 

unngå for mange planer kan den røde tråden i en slik plan være folkehelse. Frivilligheten gjør en 

svært viktig innsats for folkehelsen, både for fysisk og mental helse. Frivilligheten får folk i aktivitet, 

skaper integrering, samhold, fellesskap og mestring. En helhetlig plan som omhandler alle disse 

temaene vil gjøre det lettere å se tiltak i kommunen i sammenheng, og sammenligne type anlegg for 

organisert idrett og annen friluftslivsaktivitet. En kartlegging av friluftslivets ferdselsårer vil også være 

en naturlig del av en slik plan.  

Vi ønsker Rakkestad kommune lykke til videre i planperioden og takker for muligheten til å gi 
innspill så langt.   
 

Brevet sendes kun elektronisk. 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 
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