Nina Frydenlund
Fylkeskoordinator

Sarpsborg, 17/5-2021

Ang planprogram YsterudnesetMarker kommune
Hei!
Ved en inkurie hadde jeg registrert feil svarfrist på denne høringen. På vegne av tilslutta organisasjoner i
FNF Østfold (Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og Naturvernforbundet i Østfold), vil jeg derfor gi
følgende (forsinkede) innspill, og håper at dere tar det med videre i planarbeidet.

Vannmiljø
I Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
understrekes betydningen av kommunenes arealplanlegging for å nå miljømålene: Gjennom
arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og
langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse
virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk
vann. Gjennom arealplanleggingen skal kommunen bidra til å sikre at ulike hensyn belyses og veies
mot hverandre. Vannmiljø er et av flere slike hensyn. Der vannmiljøet blir berørt, direkte eller
indirekte, må kommunen sørge for at det tas nødvendig hensyn til vannmiljø og de miljømålene som
er fastsatt. I planprosessen må derfor virkningen av tiltak og inngrep veies mot virkninger på
miljøtilstanden til en vannforekomst, og konsekvensene redegjøres for.
Friluftsliv
Planarbeidet legger til rette for båtslipp, småbåthavn og badeplass. Dette må være tilgjengelig for
allmennheten.
Det ligger allerede et båtslipp mellom det planlagte utbyggingsområdet og den store stenen. Det
eksisterende slippet er imidlertid litt for bratt, og betongdekket gjør det litt risikofylt med å sette ut
og ta opp båt når det er minusgrader. Det ligger en bra og romslig parkering på motsatt side av veien
lengre mot nord, som ikke er berørt av planen. Denne må beholdes.
Sett fra sportsfiskernes side er det positivt med et nytt slipp, forutsatt at det er tilgjengelig for alle.
Det bør også være bra med parkeringsmuligheter for bil og henger (gjerne minimum 5-biler +
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hengere, helst 10+ av hver). Slippet må ikke være for bratt, og bør utformes slik at kun den nedre del
som for det meste er i vann er laget av betong, mens det ovenfor er av grus.
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