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Dette brevet sendes på vegne av: DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.
__________________________________________________________________________________

Våler kommune har på høring forslag til arealplan for 2019-2030, med frist for innspill 22. august.
Forum for natur og friluftsliv Østfold har sett på planen og vårt inntrykk er at planen virker god og
gjennomarbeidet. Forslaget har fokus på sentrum, boligbygging og friluftsliv, og til dette har vi
følgende innspill.
2.3 Regionale hensyn og vurderinger
Vi ønsker at Våler kommune tar et enda større regionalt ansvar for sine muligheter og forpliktelser
som friluftslivskommune. På samme måte som at Vålers innbyggere benytter seg av tjenester og
tilbud i Østfolds byer, benytter andre seg av «ville, vakre Våler» til friluftsliv. Av friluftsliv kan nevnes
turer til fots og på ski, sykkel, alpint, padling, turskøyting, jakt, fiske og bær- og soppturer. Det er
derfor viktig at kommunen disponerer sine arealer på en måte som ivaretar friluftslivets behov i
regionen, og at flekkvis utbygging av bolig- og industriområder ikke ødelegger. Vålers del av
Mossemarka (i Moss, Vestby, Hobøl, Våler) og Vålers del av friluftslivsområdet i Trøsken, må spesielt
ivaretas og ikke utbygges selv om gode tilbud om mulige arbeidsplasser foreligger. Det samme med
området rundt Våler Varde og Vansjøvassdraget. Det bør videre inspireres til ytterligere statlig
frivillig vern av egnede skogsområder.
4.3. Friluftsliv
Bra at det er fokus på grønnstruktur og at det prioriteres både nært friluftsliv og de lengre turene.
Det nevnes at kommunen har 5 tilrettelagte friluftslivsområder, hvorav 4 er statlig sikrede.
Forvaltningsplanen for disse bør oppdateres. Det bør også i planen nevnes nyanskaffelsen av mellomRoos, speiderhyttene, 4H sitt sted og DNT Vansjøs tilbud på Ravnsjø og Skiptvet kommunes
tilrettelegging i Våler i Bergsjøtjern. Turkasser utlagt på Våler varde, Svinndal Varde, Ravnsjø og
Askerød. Løyper kjøres opp i Mossemarka, Våler Varde, Svinndal Varde, Folkestad og
Ravnsjø/Trøsken. Elvepadling i Nordby- og Hobølelva bør nevnes - førstnevnte er bra tilrettelagt.
For at friluftsliv ved vann og vassdrag skal kunne benyttes bør man også se på innfallsportene og
tilgjengeligheten til Vansjø. Det kan for eksempel være enkel tilrettelegging for padlere og
fritidsfiske. Dette kan også tas opp i en kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.
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4.5. Våre innsjøer og vassdrag
Vansjø er prisverdig nevnt som drikkevannskilde og som friluftslivsområde. Under dette punktet
synes vi det er naturlig at det nevnes at Vansjø- Hobølvassdraget ble varig vernet allerede i 1973. (i
verneplan 1) Vi ser at det er nevnt i planbestemmelsene (1-6.1.6), men mener det også hører
hjemme med en setning i beskrivelsen. Vassdraget omfattes av de rikspolitiske retningslinjene for
vernede vassdrag, noe som skal tas hensyn til om/når det planlegges tiltak/aktiviteter i området.
Vansjø er nevnt som innsjø med økt aktivitet av turskøyting. Her bør man også nevne padling med
kano og kajakk. Bruk/tillatelse til bruk av raske og støyende motorbåter bør vurderes fortløpende
med hensyn til forurensningsfare og støyforurensning og med hensyn til sikkerhet for de padlende.
Sportsfiske
Kommunene har fått delegert en del av ansvaret og myndigheten i forhold til innlandsfisk og
anadrom laksefisk. Sportsfiske er en viktig del av friluftslivet i Våler kommune. Vansjø er nevnt, men
vi vil også tillegge Sæbyvannet, Flesjøvannet, Svinna, Bjørnerødvannet og Hobølelva.
Kommunen skal:
• innpasse hensynet til fiskeinteressene i den kommunale oversiktsplanleggingen etter plan- og
bygningsloven
• arbeide for felles organisering av fiskerettshavere
• legge til rette for driftsplanlegging
• sikre et best mulig fisketilbud for allmennheten og påse hensiktsmessige tiltak for vern og
utvikling av fiskebestandene
• sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander
• arbeide for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom driftsplanlegging
• kartlegge bestandene
• ha oversikt over laksevassdrag og fjorder
• sikre forsvarlig forvaltning gjennom kultivering
• iverksette tiltak mot trusler
• bedre allmennhetens adgang til fiske
• gi informasjon om fiskemuligheter
I arealplanen er det viktig at allmennhetens tilgang på sjø og vassdrag blir omtalt og ivaretatt.
4.7 Naturmangfold
For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag over naturkvaliteter i kommunen bør det gjennomføres en
kartlegging og vurdering av strategier og tiltak for å ivareta dette. Fremmede arter bør også få et
eget kapittel. Se gjerne på Fredrikstad kommunes kommunedelplan for naturmangfold som gir en
god oversikt over viktig natur i kommunen.
7.1 Næringsområder
Næring er ikke en del av temaene som inngår i rulleringen av denne planen, men det nevnes.
Vi er sterkt uenig i at det skal åpnes for et stort datasenter innenfor I-Nd Klypen/Nike og at dette skal
tegnes inn på fylkesplankartet. Området er en naturlig del av Mossemarka, se kommentar til pk. 2.3,
og bør i sin helhet forbli friluftslivsområde. Det er etter vårt syn en stor glipp at ikke Nikeområdet
samt bunkersene i Folkestadskogen ikke ble tilbakeført som LNF-områder ved opphør av det militære
aktivitet.
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