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Høringsuttalelse til planutkast for kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad 
kommune.  
 

Flere tilslutta organisasjoner i FNF Østfold har medvirket aktivt i planprosessen, og de leverer egne 

høringsuttalelser med fokus på sine interesseområder. Planen er svært velskrevet og omfattende, og 

FNF Østfold har bare noen små tilleggskommentarer.  

Hensikten med planen er å gi en oversikt over kartlagt natur i Fredrikstad kommune, slik at denne 

kunnskapen skal komme innbyggere, utbyggere og planfolk til gode. Det er ikke gjort noen ny 

kartlegging i planprosessen, men behovet for ny kartlegging er tatt med i planens handlingsdel.  

 
Til handlingsplanen 
 
Redusere forurensning: 
Vi synes det er gledelig at Fredrikstad kommune utarbeider en handlingsplan mot plast. Kystlotteriet, 
som er et prosjekt i Naturvernforbundet i Østfold, vil være en naturlig samarbeidspartner her. Dette 
vil vi spille inn til andre kommuner som et godt eksempel!  
 
Kommunal forvaltning-skog: 
I 2016 kontrollerte Naturvernforbundet i Østfold 4705 nøkkelbiotoper i fylket mot flybilder fra 2010. 
Hele 7,2% av nøkkelbiotopene er hogd eller skadet i denne perioden, noe som viser at 
kontrollresultatet ligger skyhøyt over skogeierforeningenes egne kontrolloppgaver. Det er et tydelig 
tegn på at registrering av MiS-figurer må kontrolleres og oppdateres for å avdekke brudd på 
standarden. Selv om man har kunnskapen, kommer den ikke alltid naturen til gode. En rullering av 
hogstklassekartlegging og MiS-registrering er derfor et svært viktig tiltak. 



 

Vi mener kommunen SKAL unngå hogst i hekketiden. Ved planlegging av skogsbilveier bør det også 
redegjøres for hvilke konsekvenser det får for friluftslivet i området, og hvor omfattende arbeidene 
er. Det bør søkes løsninger hvor turveier og stier fortsatt kan brukes under arbeidene, uten stor 
forringelse.  
 
Vi håper denne planen blir et viktig retningsgivende redskap for kommunens plnalegging og 
forvaltning av verdifull natur framover, og vi vil bruke den aktivt i vår medvirkning i til andre planer 
i kommunen, når den er vedtatt.  
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