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Innspill til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nore og Vanem
næringsområde.
FNF Østfold representerer natur- og friluftsinteresser i fylket, og vi er særlig opptatt av at
friluftsinteressene i dette området blir hensyntatt da Vansjø er et vernet vassdrag med betydelige
brukerinteresser. I denne uttalelsen representerer vi DNT Vansjø og Naturvernforbundet i Østfold.
I forslaget til plan er det gjort beregning av synlighet fra Vansjø med og uten vegetasjon. Vi
forutsetter at all nødvendig vegetasjon rundt næringsområdet blir bevart slik at området skjermes
fra innsyn fra Vansjø. Reguleringsbestemmelsene i planen bør sørge for at vegetasjonen
opprettholdes, og ved eventuell hogst/nedfall at ny skog plantes.
I forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag står under punkt 3:
"For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi grunnlag for 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."
Byggehøyde, størrelse og eksponering må følge de rikspolitiske retningslinjer. Det vil si
at bygningene/installasjonene ikke må være synlig fra Vansjø. Området er allerede utsatt for støy og
den totale belastningen må tas i betraktning. Området rundt bør i størst mulig grad skjermes fra støy
slik at det ikke er sjenerende for turgåere i tilstøtende skogområder. Det må tas særlig høyde for at
terrenget er kupert og at lyden bærer godt ved områder med vann. Lyssetting av området må ikke
gjøres på en slik måte at tilstøtende LNF-området blir opplyst eller gir blendingseffekt. Synligheten og
det optiske inntrykket av bygningene fra alle kanter bør være minst mulig framtredende.
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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.

