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Høringsinnspill til detaljregulering for Fredskjærødegård pukkverk.
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 DNT Vansjø, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og
Naturvernforbundet i Østfold. Saken gjelder utvidelse av driftsområdet til Rygge pukkverk.
Vi ønsker å gi følgende innspill:
6.4 Forurensning fra pukkverket med avrenning til Vansjø.
Vi ser at det er tatt vannprøver fra både sedimentasjonsbassenget og i Fredskjærbekken. I
konsekvensutredningen vises det til at disse ikke viser noen endring i vannkvaliteten, og det
er bra. Det er derfor viktig at det fortsettes å ta jevnlige prøver, og at man tar hensyn til
vannføringen i bekken, da dette kan ha innvirkning på resultatene. Prøvene må følges opp av
Fylkesmannen som har ansvar for å håndheve forskriften for forurensning fra pukkverk,
hjemlet i Forurensingsloven.
6.7 Lokalt friluftsliv, rekreasjon, barn og unge
Vansjø er et varig vernet vassdrag. Et av verneformålene er å bevare viktige friluftsområder
av regional og lokal betydning. En del av planområdet berører hensynssone landskap som
ligger rundt Vansjø, og denne er videreført i reguleringsplanen. Det forutsettes at
vegetasjonen består, men planen sier ikke noe om tiltak for å hindre innsyn hvis
vegetasjonen skulle forsvinne i brann eller hogst. Vi registrerer at disse ”bufferene” mot
vassdraget krymper litt i areal for hvert tiltak som settes i gang eller endres rundt Vansjø.
Samlet påvirkning av støv, støy og landskapsendring i området rundt vassdraget er med på å
endre opplevelsen av naturen. FNF Østfolds medlemsorganisasjoner er bekymret for denne
utviklingen, og vi skulle ønske at kommunene rundt vassdraget også delte denne

bekymringen og tok større hensyn til dette i arealplanleggingen. Vi er klar over at denne
planen er en utvidelse av et allerede etablert tiltak, men vi vil allikevel dele denne
bekymringen som en kommentar til planen.

Kommentarer til ”Bestemmelser til detaljregulering for Fredskjærødegård massetak”:
3.1.2 Produksjon og drift
Tillatt produksjon og drift er mandag til fredag 06-22. Støy fra pukkverket ved
omkringliggende boliger skal fra ......19-23 ikke overstige 50 L. Vi regner med at dette er en
skrivefeil og at man mener i tidsrommet 19-22 som er grensen for tillatt drift.
Brevet sendes kun elektronisk.
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Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator FNF Østfold

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.

