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Sarpsborg, 3/6-2021 

 

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Tistedalen Friluftslag, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Halden kommune har utarbeidet forslag til ny arealplan som skal gjelde for perioden 2021-2031. 

Forum for natur og friluftsliv Østfold takker for muligheten til å gi innspill og har følgende 

tilbakemeldinger. 

 

Innledning 

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for nasjonal, regional og lokal planlegging. Vi vil også nevne 

modellen som Stockholm Resilience Center har laget, som viser til at planetens bæreevne må ligge til 

grunn for alt av behov og prioriteringer.  

 

 

Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv 
Østfold 
Kommuneplanens arealdel 

mailto:kommuneplan@halden.kommune.no
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Stockholm Resilience Centre - Stockholm Resilience Centre 

 

 

 

Naturmangfold og friluftsliv  

Fra samfunnsdelen er det å tilrettelegge for næringsaktivitet gitt høyest prioritet. Kommunen ønsker 

også å utvikle Halden som en kompakt by. Den største veksten skal skje innenfor byens 

tettstedsgrense, noe som vi ser kan føre til konflikter mellom ønsket om utbygging og ønsket om å 

bevare bynære natur- og friluftslivsområder. Vi synes det er bra at kommunen vil prioritere bynære 

stier i planperioden. Vi hadde også ønsket at kommunen deltok i prosjektet som kartlegger 

friluftslivets ferdselsårer, som et tillegg til kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder.  

Vi støtter også Naturvernforbundet i Østfold, som i sin uttalelse ber om at bøkeskogen nordøst for 

Saubrugs blir vernet og ikke bygges ned til industri: 

«Arealet på 52 daa som Saugbrugs ønsker å omdisponere fra grønnstruktur til næringsformål, er 

avsatt med hensynssone landskap i gjeldende kommuneplan. En utbygging til industri vil kreve 

betydelige terrenginngrep. Høyeste punkt innenfor innspillsområdet er 107 moh, mens dagens fabrikk 

ligger på kote 12. Utsprenging av tilstrekkelig areal til en større fabrikk vil føre til brattere fjellvegger 

nær bebyggelsen ovenfor og større fare for steinsprang. I tillegg vil den gamle stien opp til Våkemark, 

med granittrapper som i seg selv er kulturminner, bli ødelagt som adkomstmulighet til øvre del av 

skogen. I et folkehelseperspektiv er adkomsten til øvre del av skogen, og muligheten for en rundtur til 

Linåkerbakken og Fosseløkka, av svært stor verdi.» (sitat fra høringsuttalelsen) 

Konsekvensutredningen viser at en omgjøring av dette området får store negative konsekvenser for 

friluftsliv- og grønnstrukturverdier. Når byer skal fortettes er det særdeles viktig at de grønne 

lungene videreføres, slik at innbyggerne har tilgang på natur også nært der de bor. Det er bra tiltak 

for folkehelsen. 

Ved en regulering av Rødhella småbåtanlegg må man sikre allmennhetens tilgang slik at området ikke 

framstår som privatisert. Dette er kartlagt og klassifisert som del av et viktig friluftsområde. Der hvor 

det er aktuelt bør bryggene være åpne for fritidsfiske.  

Arealbruk 

Tilslutta organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv er opptatt av en bærekraftig arealbruk. Fler og 

fler kommuner tar i bruk arealregnskap og organisasjonen Sabima mener at arealnøytralitet er 

eneste måten vi kan klare å stoppe tapet av naturmangfold. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette 

allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur, og stanse arealforbruket. Vi vil derfor ønske 

at nye tiltak/inngrep gjøres der det allerede er gjort inngrep, og at større sammenhengende 

naturområder bevares i sin helhet, uten å bli offer for bit for bit-nedbygging. Grønne og blå 

strukturer nært der folk bor er med på å skape trivsel og arealer for fysisk aktivitet, samtidig som 

man har et miljø som er bedre rustet til klimaendringer som for eksempel styrtregn.  

Et arealnøytralt Norge - Sabima 

Helhetlig forvaltning er avgjørende for å forhindre bit for bit-nedbygging. Å reparere og bevare 
landskap bør prioriteres framfor å ta «hull» på nye områder. Et typisk eksempel på dette er 
masseforvaltning/masseuttak/deponier, som ofte legger beslag på store områder når de er i drift, og 
i lang tid etterpå.  

https://www.stockholmresilience.org/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
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Tobruåsen er foreslått satt av til framtidig masseuttak og/eller batterifabrikk. Dette er et område 
med myr, høyproduktiv og til dels gammel skog, og er klassifisert som et ås- og fjellandskap under 
skoggrensen. Unnebergbekken er klassifisert som et viktig bekkedrag og ligger rett øst for området. 
En framtidig konsekvensutredning må gi en vurdering av ulempene en slik omgjøring av natur til 
industri nødvendigvis vil få, og naturens verdi må vektlegges. 
 

 

(over: kartutsnitt fra økologisk grunnkart) 

 

 

Vannmiljø 

Naturen er vårt livsgrunnlag, og all arealplanlegging må ta hensyn til dette. Det er ikke bare naturen i 

verneområder som er viktig. Vegetasjon i kantsoner forhindrer erosjon og sikrer et rikere mangfold 

av arter. Insekter er helt avhengige av denne vegetasjonen, og insektene er igjen viktig mat for 

fugler. Hekking til mange fuglearter faller sammen med når mange insekter klekker. I tillegg er fisken 

avhengig av insektene som mat. Man får altså flere fordeler ved å beholde kantsonene. Dette gjelder 

spesielt i områder med jordbruk som grenser til vassdrag, men også i områder hvor det drives 

skogbruk. Opprensking i bekker bør unngås. Kantsoner langs elver og bekker må beholdes og 

forbedres, og dette må ivaretas gjennom planbestemmelser og retningslinjer, slik at det er mulig å 

følge opp eventuelle brudd på bestemmelsene. Veikanter er også viktige for pollinerende insekter.  

Den regionale planen for vannforvaltning i Innlandet og Viken har vært på høring fram til 31. mai 

Tiltak som småbåthavner og masseuttak/steinbrudd må reguleres på en måte som gjør at 

miljøtilstanden i vannet ikke blir dårligere, slik at kommunen bidrar til å oppfylle miljømålene satt i 

vannforskriften. Dette må følges opp i videre arbeid med arealplanen, og sees på med et helhetlig 

blikk. Byggegrense til sjø og vassdrag må holdes slik at biologisk mangfold og fri ferdsel sikres 
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Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 

 


