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Høringsuttalelse til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og
marka- Aktive liv i Fredrikstad.
Forum for natur og friluftsliv Østfold synes Fredrikstad kommune har gjort en grundig jobb med
både kunnskaps- og strategidelen av denne planen, og at den framstår som gjennomarbeidet og
velskrevet. Vi mener kommunen gjør noen svært gode grep i denne planen ved blant annet å
utvide marka på Kråkerøy og starte et aktivitetsråd som et pilotprosjekt, samt opprette en egen
stilling med ansvar for oppfølging av arbeidet med friluftsliv. Dette er svært velkomne tiltak. Til
andre deler av planen har vi følgende innspill:

Kunnskapsdelen
Jakt og fiske (side 19):
Det er vel å ta i å si at det er gode forhold for jakt i Fredrikstad, men brukbare forhold er det
i det minste. Sjøfugl og gjess nevnes ikke, og ei heller due, men her er det potensiale for
utvikling i kommunen.
Det er riktig at det ikke er mange vann det kan fiskes ferskvannsfisk i, men de vannene som
finnes ligger i tilknytning til sentrums- og boligområdene, og er dermed svært viktige
nærvann for fiske. Disse vannene fungerer som trygge fisketilbud i nærområdet, ikke minst
for barn og ungdom, og er i så måte å regne på linje med andre idrettsanlegg. Noen av
vannene inneholder også riktig stor fisk som er attraktive for andre grupper sportsfiskere.
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Her har vi merket av de viktigste på kart.
https://kart.gulesider.no/m/qIDWj
Borredalsdammen og Stordammen kunne vært attraktive fiskeplasser, men er stengt for
fiske på grunn av drikkevannsuttak. Er det mulig å se på om stenging faktisk er nødvendig?
Vi savner forøvrig noe om Øraspissen og Kaldera i planen. Begge plasser er nasjonalt sett
unike fiskeplasser som burde fremheves og sikres.
Frivillighetens rolle:
Vi synes det er bra at kommunen ser at frivilligheten er en viktig samarbeidspartner som bidrar til
aktivitet og gode folkehelsetiltak. Vi vet at Drammen kommune akkurat har opprettet et friluftsforum
nettopp for å samle frivilligheten i kommunen. Se gjerne til hvordan de organiserer seg og hvilke
oppgaver de legger i et slikt forum, for inspirasjon når Fredrikstad skal opprette sitt aktivitetsråd.

Markagrensa:
Vi understreker viktigheten av at definisjonen av markagrensa følges opp i kommuneplanens
arealdel, slik at den blir juridisk bindene. Fredrikstad kommune kommer til å vokse framover, og det
er viktig at kommunen setter av gode arealer til rekreasjon og fysisk aktivitet for sin økende
befolkning. Vi støtter forslaget om å «rydde opp» i grensa, slik at planverket er oppdatert og det ikke
åpnes for annen bruk eller dispensasjoner innenfor det som nå er definert som markagrensa.

Retningslinjer for forvaltning av markaområdene:
Vi er positive til at kommunen vil se på alternative hogstformer i de skogene som kommunen eier. Vi
ønsker at det også hadde vært et punkt som sa at flatehogst ikke bør forekomme.
Vi ber også kommunen om at behov for flere «spesialanlegg» kartlegges godt før det tillates
oppføring av flere innenfor markagrensa.

Illustrasjonen på side 35:
I paraplyen bør det stå: Forum for natur og friluftsliv Østfold. Slik det står nå henviser navnet til vår
nasjonale organisasjon. Det er også byttet om på navn på organisasjonene. Utmarksavdelingen er
forøvrig ikke medlem av Forum for natur og friluftsliv! Beskrivelsen av hvilke andre organisasjoner
som er medlemmer i forumet kan kanskje settes et bedre egnet sted? DNT Nedre Glomma og DNT
Vansjø skrives med store bokstaver som her. NJFF Østfold bør skrives Norges Jeger- og Fiskerforbund
Østfold, slik at de som ikke kjenner til forkortingen forstår hvem det dreier seg om.
Teksten om utmarksavdelingen side 35 er pussig, der gjedde fremheves som områdets største
trekkplaster. Det kan vanskelig sies å være korrekt (men gjelder for stor deler av utmarksavdelingens
områder ANDRE steder i Østfold.)
Fisket etter abbor, sik og sjøørret er nok det som bør fremheves som det mest attraktive i
Glommavassdraget i Fredrikstad.

Strategidelen
Å leve i Fredrikstad:
Arealer med god kvalitet må gjerne beskrives. Hvilke kvaliteter gjør at et areal er attraktivt? (Se
gjerne begrepet sosiotop fra svensk samfunnsplanlegging)

Arealstrategiske grep:
Klimatilpasning er nevnt, og vi savner noen ord om bevissthet rundt anlegg som kunstgressbaner og
bruk av gummigranulat. Sikring av strandsonen bør ikke bare handle om framtidig planlegging, men
også at man skaffer seg en oversikt over ulovlige stengsler som er etablert. Tilgang til kystsonen er
ytterst viktig å sikre for alle brukere, både innbyggere i kommune og tilreisende besøkende. Dette
gjelder også tilgangen til elver og vassdrag, blant annet sikring av passende parkeringsarealer der
man ikke har gode kollektivforbindelser.
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