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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og
Fiskerforbund Østfold, Birdlife Norge avdeling Østfold og Østfold Botaniske Forening.

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel
Fra FNF Østfold

Våler kommune reviderer sin kommuneplan på temaene bolig, sentrum og friluftsliv. Forum for
natur og friluftsliv Østfold ga innspill til tidligere høring på planstrategi, juni 2020, og vil nå gi
følgende innspill til kommuneplanens arealdel.
I vårt innspill til planstrategien påpekte vi at en plan for fysisk aktivitet og idrett også må omhandle
friluftslivet. Vi ser at Rambøll anbefaler kommunen å lage en temaplan for friluftsliv, samt legge inn
flere hensynssoner etter at man har kartlagt naturmangfoldet, og dette støtter vi. Da er
kunnskapsgrunnlaget oppdatert og man kan gjøre gode valg for natur- og friluftslivsverdiene. Det
tillates ikke tiltak eller ny bebyggelse i myr eller ravinedaler, med unntak av tiltak som tar sikte på å
restaurere eller forbedre kvalitetene i naturtypene. Når en kartlegger naturmangfoldet kan man få
en oversikt over hvilke områder som kan egne seg for restaurering.
Tilgjengelighet til vann, og da spesielt Vansjø er viktig for friluftslivet. Vi synes det er bra at
kommunen har 100 meters byggegrense mot flere vassdrag, og regner med at dette håndheves
strengt i kommunens saksbehandling. Det bør også legges inn bestemmelser om kantsoner langs
vassdragene, da vegetasjon i kantsoner er svært viktig for å hindre avrenning og for å bedre
forholdene for biologisk mangfold og sjøørret.
Innspill til planbestemmelsene
1.10.7 Massehåndtering
Planforslagene skal planlegges slik at prosjektet i så stor grad som mulig oppnår massebalanse.
Det finnes regionale retningslinjer for massehåndtering som man også kan referere til her.
3.2.1 Friluftsliv H530
Innenfor hensynssone H530 Friluftsliv bør nye tekniske inngrep ikke hindre eller umuliggjøre en
erstatning av områdets kvaliteter. Viktige friluftslivskvaliteter som adkomst til strandsone,
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sammenhengende turstinett, egne traséer for ridning etc. bør særlig vurderes før det tillates tiltak
som kan hindre tilgang og bruk av området.
Denne bestemmelsen mener vi er for vag da den åpner for tiltak som kan hindre tilgang og bruk at et
område innenfor hensynssonen.
Forslag: Viktige friluftslivskvaliteter som adkomst til strandsone, sammenhengende turstinett, egne
traséer for ridning etc. SKAL særlig vurderes før det tillates tiltak som kan hindre tilgang og bruk av
området.
3.2.3 Naturmiljø H560
Plan- og byggesaker som omfattes av sone Bevaring naturmiljø skal i særskilt grad ivareta
naturverdier og gjennomføre eventuelle utredninger/kartlegginger for å gi tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag. Om tiltaket fører til forringelse av naturverdiene, bør ikke tiltaket ikke
godkjennes.
Her vil vi bare påpeke en skrivefeil som kan få konsekvenser hvis den ikke rettes opp.
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