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Jernbaneverket v/Iselin Eng
Pb 4350
2308 Hamar
Intercity Østfoldbanen, parsell Haug-Seut. Innspill til planarbeid
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom ti frivillige
organisasjoner. Vi jobber for å ivareta friluftslivs- og naturinteressene i fylket, og i denne
uttalelsen representerer vi Norsk Ornitologisk Forening Østfold, DNT Vansjø, Norges Jegerog Fiskerforbund Østfold, Østfold Botaniske Forening og Naturvernforbundet i Østfold.
Vi viser til brev av 11.11.2016 vedr. planarbeid for Intercity Østfoldbanen – parsell HaugSeut. Bakgrunnen for planarbeidet er å etablere dobbeltspor på strekningen.
En større del av strekningen langs riksvei 110 mangler i dag gang- og sykkelvei. FNF Østfold
ønsker at man ser på muligheten for at en gang- og sykkelvei kan legges som nærmeste
anlegg mot Skinnerflo, slik at ikke jernbanen blir liggende som et permanent hinder. Om
deler av traseen tenkes lagt om kan disse inngå i en fremtidig sykkel- og turvei.
I umiddelbar nærhet til planområdet ligger to viktige naturreservater, Skinnerflo og
Skårakilen. Disse huser et stort antall våtmarksfugl, hvorav flere rødlistearter. Det er derfor
viktig å kartlegge konsekvenser av støy inn i disse områdene, under anleggs- og driftsfasen.
Det bør gjennomføres avbøtende tiltak som støyskjerming, og større riggområder bør
anlegges i god avstand fra reservatene. Det er også fiske- og friluftsinteresser i dette
området, som bør tas hensyn til. Tilsvarende burde også gjøres for viktige naturtyper som
Augeberghølen og Seutelva.
For å hindre uønsket avrenning til vann og vassdrag er det viktig å utrede hvilke tiltak som er
best egnet til dette. Biologer bør få muligheten til å kartlegge området i sommerhalvåret, for
å fange opp eventuelt uregistrerte rødlistearter i området som bør bevares.

Brevet sendes kun elektronisk.
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FNF 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.

