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Skjærhalden, 01.02.2018

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Vansjø, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold
Botaniske Forening.
__________________________________________________________________________________

Uttalelse til forslag til planprogram for nye Moss kommune, ref 15/557-47, med høringsfrist 1.
februar 2018.
FNF Østfold ønsker Moss og Rygge kommune lykke til med planarbeidet for en felles kommuneplan,
og vil gi følgende innspill til planprogrammet.
Som representant for natur- og friluftslivsinteresser er FNF Østfold naturlig nok opptatt av at
kommunen planlegger med gode arealer for bruk og vern av natur. Dette gjelder de større områdene
rundt Vansjø, kystområdene og områdene i mer bynære strøk. Sannsynligheten for at folk skal
benytte seg av friluftsliv som rekreasjon og dermed en god kilde til folkehelse, er større, jo nærmere
grøntområdene ligger til der hvor folk bor. Fylkesplanen legger føringer for arealstrategien i
kommunene, og vi ser at det er en utfordring å fortette med kvalitet, slik at blå-grønne kvaliteter
bevares i boligområder. Planprogrammet peker på at de to nåværende kommunene har flere
utfordringer når det gjelder folkehelse og livsvilkår, og det er viktig at disse adresseres på en måte
som gjør at man tar hensyn til kommunenes spesifikke behov.
4.2 Hovedområder
Det foreslåes at hovedområdene i gjeldende kommuneplaner videreføres da disse også stemmer
godt overens med fylkesplanen. Dette virker som en klok vurdering synes vi.
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Forum for natur og friluftsliv Østfold

Vadbenken 8, 1680 Skjærhalden
TLF: 98 62 41 69
E-post: ostfold@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no
orgnr: 917 044 066

Levekår og folkehelse
Det virker som de to kommunene har relativt god oversikt over innbyggernes helse og utfordringer.
Dette er et godt utgangspunkt for videre planlegging. FNF Østfold sine organisasjoner bidrar på flere
måter til å bedre folkehelsen. Frivillig arbeid er inkluderende og åpent for alle. Å være fysisk aktiv er
viktig våre for fysisk og psykisk helse. Vi synes derfor det er gledelig at frivilligheten som
samarbeidspartner for kommunen nevnes spesielt, og vi ser fram i mot å videreutvikle dette
samarbeidet etter hvert som planverket snekres.
Verdiskapning og kompetanse
Kommuner i Østfold er attraktive fordi det ligger nærme Oslo og boligprisene er, enn så lenge, noe
lavere. Det har vist seg at det er en utfordring for kommunene å sysselsette innflyttere og skape nye
arbeidsplasser, noe som fører til at mange pendler ut av fylket for å arbeide. Samtidig ser vi at
Østfold er et foregangsfylke i forhold til klima og digitale tjenester. Fylket har også mye landbruk og
flott natur, og vi håper at dette er kvaliteter som det satses på i framtidig planlegging for nye
arbeidsplasser.
Miljø, energi og klima
Målet med en ny arealdel må være å få til langsiktige strategier for arealutnyttelse. Blå-grønne
strukturer i utbyggingsområder, markagrenser og stille områder er virkemidler som kan være med på
å sikre natur- og friluftsinteressene. Det er flere områder som er under hardt press på grunn av
utbygging av jernbane og industri, og vi håper den nye kommunen er ambisiøs i sine mål for hva som
skal til for at innbyggerne skal få nyte godt av den vakre Østfold-naturen i årene som kommer. Vi vil
rette spesielt fokus på Vansjø, som er regionens desidert viktigste friluftsområde, sommer som
vinter. Området er i en særstilling fordi det er vernet, og vi forventer at rikspolitiske retningslinjer
legges til grunn i arealplanleggingen. Vi mener dette bør nevnes i planprogrammet.
Medvirkning
FNF Østfold har allerede invitert kommunene rundt Vansjø til en gjennomgang av natur- og
friluftsinteressene i regionen. Responsen på dette har vært fraværende, så vi benytter anledningen
igjen til å invitere kommunene til å nyte godt av kompetansen som våre tilslutta organisasjoner
besitter. Tidlig og reell medvirkning vil kunne forhindre konflikter og føre til bedre løsninger for flere
grupper.
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