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Høringsuttalelse til kommuneplan for Trøgstad kommune.
Forum for natur og friluftsliv i Østfold består av 10 frivillige organisasjoner. Vi jobber for
å fremme natur- og friluftsinteressene i fylket, og vil med dette uttale oss til
kommuneplanen for Trøgstad kommune, med høringsfrist 10. august 2017. Hvert
numererte punkt refererer til samme punkt i høringsforslaget.
I denne uttalelsen representerer vi Naturvernforbundet i Østfold, DNT Indre Østfold og
NJFF Østfold.
Trøgstad kommune har satt folkehelse som overordnet mål i sin kommuneplan. Dette er FNFs
organisasjoner svært glad for. Våre medlemmers aktiviteter er med på å fremme folkehelsen i hver
enkelt kommune i fylket, og vi er glad for at dette er høyt prioritert.
Vi synes også det er bra at klima og klimatilpasning er egne temaer under hovedmål om bærekraftig
utvikling.
Så hvordan ser vi at Trøgstads kommuneplan vil oppfylle disse målene i forhold til
strategiene og disposisjonene som blir gjort?

1. Folkehelse-overordnet mål
Det er mange aspekter som fremmer folkehelsen. Mulighet til utdanning, jobb og sosiale nettverk er
viktig for psykisk velvære. Fysisk aktivitet er essensielt for helsen i befolkningen. Vi er opptatt av å
sikre gode områder for friluftsliv, både nært der folk bor og mer avsidesliggende naturområder hvor
fravær av støy, samt nærvær av frisk luft og natur er viktig. Fortetting kan være bra for folkehelsen
hvis man sørger for å fortette med kvalitet. Det må settes av gode områder til aktivitet nært hvor folk
bor. Trygge parker og grøntområder innbyr til mer utetid, velvære og fysisk aktivitet. Det er viktig at
frivilligheten omtales i folkehelsearbeidet da lag og foreninger er viktige bidragsytere og sosiale
møteplasser. Særlig aktivitetstilbud på dagtid kan være verdt å satse på for de som står utenfor
arbeidslivet av forskjellige grunner og for skape god integrering av innvandrere.
3. Bærekraftig utvikling
Bevaring av myr for å forhindre flom er en viktig del av klimatilpasningen. Skog som får stå er også

bra for både klimaet og biologisk mangfold. Vi mener at kommuneplanen bør ha som mål å forhindre
tap av viktig biologisk mangfold, ikke bare ivareta. Dette kan gjøres ved at biologisk mangfold vekter
tungt i kommunal planlegging. Beiting og rydding bør ikke bare oppmuntres, men kommunen bør
komme med konkrete tiltak som kan stimulere til denne typen virksomhet. At vannforekomster i
kommunen skal kunne brukes til bading og fisking er et fint mål å ha, fordi det tydeliggjør
brukerinteressene og dermed kan bidra til økt interesse for arbeidet med vannforskriften. Tiltak som
fører til mer bilkjøring bør unngås. Dette ligger også i overordnede planer på regionalt nivå. Hvis
Østfold skal klare å begrense sine utslipp for å bidra til at vi når målsettingene i Paris-avtalen, må
kommunene gjøre sin del av den jobben.
6. Hovedmål kultur
Nødvendig anlegg for motorsport vil være en prioritert oppgave i planperioden skrives det i planen. Vi
registrerer at en motorsportpark på Jørgentvedt har fått plass i kommuneplanen på tross av en
forenklet konsekvensutredning som viser at plasseringen vil komme i sterk konflikt med omliggende
hus og virksomheter, spesielt med tanke på støy. I og med at en kommuneplan åpner for innspill fra
alle forstår vi at et slikt forslag må vurderes, men vi vil også minne om at dette tiltaket må grundig
konsekvensutredes og alternativ plassering vurderes. Det bør søkes et alternativ som gir minst mulig
konflikter, og som styrker det interkommunale samarbeidet.
Vi synes det er svært positivt at kommunen vil etablere et frivillighetsråd, og utarbeide en egen
frivillighetspolitikk knyttet opp mot kommuneplanens mål og strategier. Frivillig arbeid er en viktig
faktor for å fremme folkehelsen.

3. Oppsummering av konsekvenser
Miljø:
- Å si at planforslaget ikke øker forurensningen vesentlig er vi uenig i. Anleggelsen av en motorpark vil
føre til mer støy som reguleres etter forurensningsloven, og det vil også generere mer klimautslipp og
støv fra banene. Når både myr og skog ødelegges for å lage dette anlegget blir konsekvensene for
miljøet negative.
Samfunn:
- Veldig bra at Trøgstad kommune har tatt jobben med å kartlegge og verdsette sine friluftsområder
før rullering av kommuneplanen, og at hensynssoner med egne retningslinjer for friluftsliv har blitt
innført
- Når man skriver at nye hytteområder nært inntil Øyeren vil øke tilgjengeligheten til sjøen, regner vi
med at adkomstveier vil bli åpne for allmenheten. Når man har egne bestemmelser som tillater
bygging i 100-metersonen langs Glomma, Heravassdraget, innsjøer og tjern vil nødvendigvis
inntrykket av privatisering forsterkes, og dette er vi prinsipielt i mot. Hvis dette gjennomføres må man
sørge for at allmenn ferdsel er godt ivaretatt. Det bør også kunne tilrettelegges for fiskeplasser og
parkering som kan benyttes av alle.
Folkehelse:
- Folkehelse skal være et overordnet mål i kommuneplanen. Vi synes oppsummeringen av
konsekvenser for folkehelsen er vel tynn, og at helheten kommer dårlig fram. Vi mener at særlig
forslaget om motorpark er i strid med dette overordnete målet. Det er stor sannsynlighet for at støy
fra anlegget vil være så ødeleggende for omkringliggende virksomheter og boliger at disse kanskje må
opphøre. Vi ber Trøgstad kommune om å tenke gjennom hvordan de kan ivareta god folkehelse for
alle innbyggerne, og ikke ta et så konfliktfylt forslag inn i planen.

Konklusjon:
FNF Østfold mener at kommuneplanen til Trøgstad kommune, ved å ta inn areal til motorpark, vil gi
noen sterke negative konsekvenser for innbyggerne. Støy er i ferd med å bli et av Østfolds største
miljøproblemer. I tillegg til samferdselsstøy er støy fra motorsportsanlegg det som ødelegger
naturkvaliteter i Østfold mest. Støy følger ikke kommunegrenser og et nytt og stort motorsportanlegg i
Trøgstad vil påvirke hele fylket negativt. Mangel på stille områder er påfallende for kommuner og
områder med motorsportanlegg. Vi mener at man bør forsøke å finne alternativ plassering til
motorparken og eventuelt søke samarbeid med andre kommuner og/eller Rudskogen. Vi ser heller
ikke at et slikt anlegg er forenlig med hverken hovedmålet folkehelse eller klimatilpasning da tiltaket
vil føre til mer forurensning i kommunen.
Brevet sendes kun elektronisk.
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