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Høringsuttalelse til samfunnsdelen av kommuneplanen for Skiptvet
kommune.
Skiptvet kommune rullerer sin kommuneplan og samfunnsdelen er nå på høring med frist 25.
januar 2019.
Forum for natur og friluftsliv Østfold er glad for å være høringspart i arbeidet med planen og vi har
følgende innspill til høringsutkastet:
Folkehelse og levekår
«God fysisk og psykisk helse er en nøkkelfaktor til et godt liv». Fysisk aktivitet og fellesskap er viktige
elementer i å skape tilhørighet og mestring, og her spiller frivilligheten en viktig rolle.
Forutsetningene for at det skal være mulig å drive med fysisk aktivitet må følges opp i arealplanen.
Klima og miljø
«Kommunen skal ta vare på sine natur- og vannområder i mest mulig sammenhengende struktur.»
Dette bør sikres i en grønnstrukturplan og kartlegging og verdsetting av friluftsområder bør være et
viktig kartlag i arealplanen.
«Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur» er utført av forskere fra NMBU.
Her deler de interessante funn og anbefalinger som kan være med på å styrke nærturens posisjon i
den kommunale planleggingen. Blant annet anbefales det å styrke planverket ved å inkludere tiltak
for nærtur i plan for fysisk aktivitet. Vi ser av planstrategien at denne planen også skal rulleres.
Kommuneplanens samfunnsdel kan også med fordel være konkret i forhold til viktigheten av
befolkningens helse og tilgang til gode og trygge rekreasjonsområder.
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En plan for naturmangfold er en god måte å ha oversikt over viktig natur i kommunen, og man vil
med en sånn plan avdekke behov for mer kartlegging. Vi anmoder kommunen om å ta dette med i sin
planstrategi.
Omlandet
For å sikre store utmarksområder mot nedbygging og andre påvirkninger som støy, bør en se på
virkemidler som kan legges inn som del av arealplanen som er juridisk bindende. Dette gjelder også
tilgang på vann og fiske. Vi har registrert at Skiptvet kommune ikke har uttalt seg til nasjonal ramme
for vindkraft på land, som NVE jobber med. Store deler av analyseområdet skissert av NVE ligger
innenfor Skiptvet kommunes grense, og vi vil anbefale kommunen å ta med en vurdering av dette
både i samfunns- og arealdelen av kommuneplanen. Eventuelle vindkraftprosjekter vil nødvendigvis
ta opp store arealer og ødelegge muligheten for friluftsliv og biologisk mangfold i områder som
kommunen verdsetter høyt i dag på grunn av nettopp disse kvalitetene.
Kulturlivet
Å tilby turkart med merkede stier og løyper er en god strategi! For at folk skal bli mer aktive i
hverdagen er det bra å tilrettelegge for at det er enklere å benytte seg av aktiv transport som sykkel
og gange. Ved å sikre grønnstruktur og ha fokus på trygge gang- og sykkelveier er man godt på vei.
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