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Merknad til varsling av oppstart for reguleringsplanarbeid – Ny trasé til vannledning i Moss
kommune.
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) representerer 10 frivillige organisasjoner i Østfold. Vi
jobber for å fremme friluftslivs- og naturverninteresser i fylket. I denne uttalelsen
representerer vi DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold botaniske forening.
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å lage en ny vannforsyning mellom Årvolltangen
til grensen til Vestby kommune ved Rykkinn. Vi ser at dette er et viktig og nødvendig tiltak,
og har således ingen innvendinger mot selve tiltaket.
Planen omfatter tiltak i Rygge, Moss og Vestby kommuner. Eksisterende arealbruk er
hovedsakelig skog og friluftsterreng. Store deler av områdene har hensynssoner for
landskap, støy og friluftsliv.
Det skrives i planen at tiltaket er vurdert opp mot forskrift for konsekvensutredninger etter
plan- og bygningsloven, VEDLEGG 2, punkt h-Vannledningsanlegg over større avstander. Vi
regner med det er en skrivefeil fra COWI sin side da punkt h omfatter Sporveier, høybaner og
undergrunnsbaner, svevebaner og lignende baner av bestemte typer som utelukkende eller
hovedsakelig blir brukt til persontransport. Vannledningsanlegg over større avstander omfattes
av punkt j.
COWI har redegjort for hvorfor tiltaket ikke behøver konsekvensutredes. Ett av argumentene er
at det ikke defineres som et vannledningsanlegg over større avstander og sammenligner med
andre prosjekter av samme type. Dette er et skjønnsspørsmål.
FNF Østfold mener at man også må se på planområdet og hva tiltaket vil berøre av natur- og
friluftsverdier.
Vi vil henvise til samme forskrifts § 10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

Som tidligere nevnt er planområdet hovedsakelig skog og friluftsterreng, og planen vil kreve
dispensasjon fra gjeldende planer på flere punkter.

Videre i forskriftens § 10:
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket
kan medføre eller komme i konflikt med (vår utheving):
a) Vernede vassdrag......
Vansjø er et varig vernet vassdrag og all kommunal planlegging må ta hensyn til rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag. De nasjonale målene skal oppnås ved blant annet å
a. unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø,
b. sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene,
c. sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner
Sprenging av fjell vil nødvendigvis gi varige spor og påvirke landskapet rundt det vernede
vassdraget.
b) Områder som er særlig viktige for friluftsliv.......
Vansjø, Årvoldtangen og Mossemarka er regionalt og lokalt svært viktige friluftslivsområder
og marka regnes som bymarka til Moss. Uberørt natur har sin absolutte verdi, og
befolkningen benytter områdene mye, sommer som vinter. Områdene her har i stor grad
fått ligge upåvirket, men utbyggingspress og tillatelser gitt "bit for bit" har, tross
vernet, forringet verdiene. En viktig opplysning er at Vansjø har de samme strendene som i
steinalderen - kun med den forskjell at innsjøen da var på havnivå.
Kulturminner
Planen opplyser at det er ikke kjente kulturminner i planområdet, men det er ikke merkelig
- all den stund at det ikke er foretatt kulturminneregistrering. I Mossemarka finnes kullmiler
og bosettingsplasser og i Krokbukt finnes hustufter.
Naturmiljø
Mye av ledningen vil legges gjennom uberørt skogbunn, noe som vil ødelegge opplevelsen
av skogen selv om mye av arealet tilbakeføres. Det vil ta tid før spor etter graving og ferdsel
med anleggsmaskiner gror igjen, og området vil ikke bli det samme.
Konklusjon
Vi vil derfor be om en konsekvensutredning hvor minst en alternativ trasé gjøres rede
for. Som et alternativ til å krysse Årvoldtangen ved Grevlingbukt, bør muligheten for å legge
vannledningen i elven rundt tangen, utredes. En unngår da inngrep i det verdifulle LNFområdet ved Grevlingbukt.

Ellers er vårt syn er at infrastruktur, som store vannledninger, bør legges ved siden av annen
infrastruktur som E6, og ikke som en snarvei i et vernet vassdrag fordi det blir billigere og
mer lettvint.
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FNF Østfold er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold,
Oslofjordens Friluftsråd, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen
Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening.

