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

Høringsuttalelse fra FNF Østfold
Planprogram til kommuneplanens arealdel, Fredrikstad kommune

Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsforum på regionalt nivå som skal fremme interessene
til tilslutta organisasjoner innen natur- og friluftsliv.
Vi anser at denne rulleringen gjelder tilpasning og spissing av kommuneplanens arealdel, som følge
av erfaringer gjort siden forrige vedtak. En gjennomgang av arealformål og hensynssoner vil kanskje
føre til en tydeligere plan, og det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke endringer som blir gjort
fra forrige versjon av arealplanen.
Forrige arealplan ble vedtatt i 2020, etter en grundig prosess. Vi opplever at Fredrikstad kommune er
opptatt av at innbyggerne skal ha gode arealer til rekreasjon og mulighet for friluftsliv fra byen og inn
i marka, og dette følges opp med markagrenser i arealkartet. Men veldig mye av friluftslivet foregår
langs, og på sjøen. Vi mener at kommunen også må følge opp situasjonen i strandsonen og være
svært strenge med å gi dispensasjoner. Vi har skjønt det som at kommunen har et prosjekt for å
kartlegge og gjennomgå ulovlige stengsler i strandsona, og det er vi spent på å se resultatet av.
Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden bør definitivt nevnes i denne rulleringen da den legger føringer
for kommunens arbeid og ansvar på flere områder. Vi mener det er naturlig at denne nevnes som en
føring i planprogrammet og at dette følges opp i planbeskrivelsen.
Nye områder for vern av natur?
Norge har forpliktet seg til å verne 30% av naturen på land og i havet innen 20301. I Statsforvalterens
kartlegging2 for supplerende vern (2019) finner vi fem aktuelle områder i Fredrikstad som kommunen
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har mulighet til å verne gjennom Plan- og bygningsloven § 12-5. Vi oppfordrer Fredrikstad kommune
til å se på om det finnes aktuelle nye verneområder, eller utvide de man allerede har.

Medvirkning
Medvirkning er lovpålagt, og en kommuneplanens arealdel er det aller viktigste styringsverktøyet.
Arealplanen kan potensielt få store konsekvenser for innbyggere, og kommunen har i så måte et
stort ansvar for å sørge for å nå ut og inkludere alle grupper. Selv om det er en mindre omfattende
rullering, mener vi at kommune må gå bredt ut, engasjerte innbyggere er et stort pluss for
demokratiet, og vil kunne forhindre konflikter i framtiden. Åpne møter, gjerne på kveldstid når de
frivillige har mulighet til å delta, og lett tilgjengelige digitale løsninger er verktøy som bidra til å nå ut
til flere.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Østfold
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