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Innspill til kommuneplanens arealdel i Fredrikstad, med utsatt høringsfrist 19. september.  

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) representerer 10 frivillige organisasjoner i 
Østfold. Vi jobber for å fremme friluftslivs- og naturverninteresser i fylket og vil med 
dette komme med et innspill til Fredrikstad kommunes arealdel av kommuneplanen. I 
denne uttalelsen representerer vi DNT Nedre Glomma, Naturvernforbundet i Østfold, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Østfold botaniske 
forening og Norsk Ornitologisk Forening Østfold.  

Marka 
Vi synes det er positivt at Fredrikstad kommune forenkler og forsterker sitt planverk i 
forhold til kommuneplanens arealdel ved å slå sammen 3 gjeldende planer. Vi vet at 
kommunen har hatt et vellykket prosjekt hvor friluftsområder i kommunen har blitt 
kartlagt, verdsatt og dokumentert. Dette blir nyttig kunnskap i videre arbeid med 
arealdelen. Tilgang på grøntområder til friluftsliv nært der folk bor er et viktig 
folkehelsetiltak. I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
idrett, friluftsliv og marka, jobbes det med å definere og kartlegge marka i 
Fredrikstad. Det er mange måter å håndtere en slik markagrense på. Vi vil oppfordre 
kommunen til å se på grensen til marka som en varig byggegrense som har et 
betydelig lenger perspektiv enn kommuneplanen, og synliggjøre denne grensen på 
kommuneplankartet.  

Tilgjengelighet til Nedre Glomma-vassdraget.  
Vannforekomstene og strandsonen til disse i Nedre Glomma burde i langt større grad 
bli verdsatt og brukt som en positiv frilufts- og miljøfaktor. Her sitter Fredrikstad på 
omfattende friluftsressurser med et enormt potensiale for nærfiskemuligheter og 
andre aktiviteter knyttet til vann, med tilhørende positive folkehelseeffekter. 
Dessverre ser vi at elvebreddene i liten grad blir tilgjengeliggjort for allmennheten, og 
stedvis også blir bygget ned bit for bit.  
  
Tilgang til kystlinjen.  
Fredrikstad har en vakker og populær kystlinje med mange fritidsboliger. FNF Østfold 
håper at arealplanen sikrer at strandsonen og 100-metersbeltet fortsatt er strengt 



regulert slik at områdene er tilgjengelige for allmenheten til forskjellig former for 
aktiviteter knyttet til sjøen.  

Det snakkes mye om allemannsretten og ferdselsmuligheter langs kysten. Men for å 
kunne benytte seg av disse privilegiene må områdene også være tilgjengelig fra 
landsiden. Private veier og mengder med hytter gjør at man ofte må plassere bilen 
ved hovedveien. Det finnes mange gode eksempler på steder med flotte muligheter 
for adgang til kysten i Østfold, slik som Storesand i Råde, Engholmbukta i Rygge, 
Høysand i Skjebergkilen. Men fortsatt er mange steder mer eller mindre forbeholdt 
hytteeierne fra landsiden. Brygger og kaier er i utgangspunktet private, men større 
bryggeanlegg mener vi man bør åpne for allmennheten. Dette bør i alle fall gjelde for 
de kommunale anleggene.  
  

 

Brevet sendes kun elektronisk. 
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FNF Østfold er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:  
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, 
Oslofjordens Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, 
Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening.  


