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Skjærhalden, 11. januar 2018

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Indre Østfold, Naturvernforbundet i Østfold og
Østfold Botaniske Forening.
__________________________________________________________________________
Uttalelse til høring på detaljreguleringsplan for massedeponi Skjærsaker GBNR.
40/1, med høringrfrist 12. januar 2018.

Plan ID: 0123-2013-0003
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold (FNF) representerer 10 frivillige organisasjoner og
jobber for å ivareta natur- og friluftsinteressene i fylket.
Det aktuelle planområdet er i kommuneplanen satt av til LNF-område. Det er registrert to
naturtyper i planområdet, gammel granskog og ravinedal. I den innledende teksten i
detaljreguleringen kan vi lese at ”-granskogen er sikret og ravinedalen ligger nå urørt utenfor
planområdet.” Dette stemmer ikke med videre beskrivelse i planforslaget, og vi synes det er
en noe lettvint måte å omgå det faktum at det er store motstridende interesser i området.
Naturtypen ravinedal er vurdert som sårbar (VU) i den norske rødlista for naturtyper fra 2011
(Lindgaard og Henriksen 2011) Dette kan vi lese om naturtypen: Ravinedal har opplevd en
betydelig nedgang i forekomstareal de siste 50 årene særlig knyttet til nye driftsmetoder og
bakkeplanering i landbruket.
I følge kartleggingen av ravinedalen, som ble gjort av Ola Wergeland Krog i 2014, anbefales
det at ravinen bevares intakt. Etablering av fangdammer og adkomstvei i ravinedalen vil
forringe dens verdi. Avrenning fra pukkverket lenger opp har allerede ført til lokal erosjon
flere steder, i følge rapport fra OWK om Skjærsåker ravine (side 19). I følge vann-nett har
dette også påvirket vannkvaliteten i Skarnesbekken, som står i fare for å ikke nå sitt miljømål
innen 2021.
Når det gjelder den kartlagte gamle granskogen er dette en nøkkelbiotop. At den er tenkt
bevart er bra, men også i denne sammenhengen velger man å se bort fra utenforliggende
forhold som kan påvirke denne viktige restbiotopen. Skogen er en del av et helhetlig
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landskap. Økt påvirkning fra støy og støv vil kunne påvirke hekkende fugler. Vilttråkket
gjennom området vil også kunne påvirkes, når et større sammenhengende område
”punkteres”. Arealendring er den desidert største påvirkningsfaktoren på arters utbredelse.
Når leveområder bygges ned eller endres bit for bit, som her, får dette konsekvenser for alle
arter som bor der. Noen tilpasser seg, men på bekostning av noen andre som viker plassen.
Området langs Glomma fra Smålenene bru til Skiptvet grense er et særlig verdifullt natur- og
friluftsområde som inneholder alt fra urørte ravine- og bekkedaler til åser med vid utsikt og et
åpent kulturlandskap. Opplevelseskvalitetene og rekreasjonsmulighetene er sjeldent store
ved at man her har gode utsiktpunkter til Glommas vannspeil, samtidig som man ved
Skorredalbekkens utløp har et av de få stedene i Spydeberg man kan komme ned til
Glomma. Stedet har vært mye brukt som badeplass og fiskeplass for dem som har kjent til
stedet. Med avrenning, støy og ny aktivitet oppstrøms vil denne fellesskapsressursen for
Indre Østfoldsamfunnet bli ødelagt.

Planens konsekvenser for friluftslivet beskrives slik: Friluftslivets interesser er sikret i
området, både under driftsfasen og etter avslutning av deponiet. Turstier i området
skal sikres med midlertidige traseer rundt deponiet i anleggs- og driftsfasen. Når
deponiet er avsluttet skal turstiene tilbakeføres slik som de var før en startet
deponiet.
Fravær av støy er en av de viktigste grunnene til at folk oppsøker naturen. Et
massedeponi og fjelltak som er i drift støyer betraktelig, og opplevelsen av å være i
naturen vil forringes. Spydeberg kommune har sagt at de skal gjennomføre prosjektet
kartlegging og verdsetting av friluftsområder, og vi skulle ønske dette prosjektet
hadde vært ferdig før man godkjente detaljreguleringen for dette området. Spesielt
med tanke på at kommunen i tidligere innspill har fått såpass klare signaler om at
dette området er svært viktig som friluftsområder og har store natur- og
kulturminneverdier. Her har kommunen muligheten til å sikre seg et område for
friluftsliv, rekreasjon, naturopplevelser og studieplass for framtida.
Konklusjon:
Forum for natur og friluftsliv Østfold sine tilslutta organisasjoner ber Spydeberg
kommune se på andre mulige steder for deponering av masser, og dermed la
området rundt Skjærsaker ligge som det er i dag. For å hindre videre inngrep i
skogen og ravinedalen kan man heller undersøke mulighetene for å gjøre dette
området til et naturreservat hvor natur- og friluftsinteressene prioriteres.
Brevet sendes kun elektronisk.
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