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Skjærhalden, 8. mars 2018

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, Oslofjordens Friluftsråd,
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening
Østfold og Østfold Botaniske Forening.
__________________________________________________________________________________
Innspill til Fredrikstad kommunes samfunnsdel av kommuneplanen med høringsfrist 9. mars 2018.
Tilslutta organisasjoner i FNF Østfold synes det er gledelig at Fredrikstad kommune har stort fokus på
at tilgang til grønne områder og natur er viktig for folkehelse og trivsel. Med økende grad av
fortetting kommer også et større behov for gode uteområder hvor man kan nyte natur og stillhet.
Prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder har ført til at Fredrikstad kommune nå har et
godt grunnlag for å planlegge for framtida. Vi har sett at bruk og verne av markaområdene i
kommunen har blitt grundig behandlet i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og
marka, og vi ser at også arealstrategien gjenspeiler stort fokus på områder til rekreasjon. Det er
essensielt at dette blir fulgt opp i den videre byutviklingen. Kommunedelplan for naturmangfold blir
også viktig i denne sammenhengen.
Tilgang til kyst og vassdrag er svært viktig for utøvelse av forskjellige typer friluftsliv. Tilslutta
organisasjoner i FNF er opptatt av at utbygging og privatisering i strandsonen og langs vassdrag må
forhindres, og at statlige retningslinjer blir fulgt opp. Ulovlige stengsler må følges opp i større grad av
kommunen. Tilrettelegging i form av parkeringsplasser og god informasjon om muligheter for
kollektiv transport må på plass for at folk skal kunne benytte seg av mange av de flotte
utfartsstedene rundt i kommunen.
Vi opplever også at kommunen har fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner og vi opplever
reell medvirkning når vi blir invitert til å uttale oss til planforslag kommunen kommer med. At
kommunen ser viktigheten av dette samarbeidet for å lykkes med planen er gledelig. Frivillig arbeid
er åpent for alle, og kan være en arena for nytt vennskap, inkludering og fysisk aktivitet. Dette kan
igjen være med på å bidra til at sosiale forskjeller minsker.
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