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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av DNT Indre Østfold, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund Østfold, Birdlife Norge avdeling Østfold og Østfold Botaniske Forening. 

 

Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsforum på regionalt nivå som skal fremme interessene 

til tilslutta organisasjoner innen natur- og friluftsliv.  

Vi vil først vise til tidligere innsendt uttalelse 14. mai 2021, med innspill til kommuneplanens 

samfunnsdel og arealstrategi.  

Den nye kommuneplanens arealdel skal erstatte fem andre arealdeler, og vi har forståelse for at 
dette kan være en krevende øvelse. Vi synes planprogrammet gir en god oversikt over kommunens 
intensjoner med planarbeidet, og vi vil gi følgende innspill til arbeidet videre.  
 
Klima og natur- arealstrategier 
Arealnøytralitet1, naturregnskap og økosystemtjenester er begreper som bør nevnes og innarbeides i 
arealplanen. Vi synes det er veldig lovende at kommunen ser klima og natur i sammenheng, og at 
man tar grep for å redusere klimautslipp samtidig som man bevarer naturarealer. Å gjenbruke areal 
og eksisterende bebyggelse, med nærhet til eksisterende infrastruktur og kollektivpunkt er en god 
strategi. Grønne arealer må så langt det går bevares med hensiktsmessige arealformål som 
grønnstruktur og LNF, samt planbestemmelser med tilhørende retningslinjer. Vi mener det også må 
inn bestemmelser som sier at myr ikke skal bygges ned eller dreneres.  
 
Privat eiendomsrett og allemannsretten 
En god og tydelig arealplan skaper forutsigbarhet for alle og skal være et verktøy som man skal bruke 
fram til neste rullering. Etter Friluftsloven § 222, har kommunen et generelt ansvar for å fremme 

 

1 Et arealnøytralt Norge - Sabima 
2 https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/§22 
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allmenhetens friluftsinteresser, og dette bør selvsagt samkjøres med grunneierrettigheter. Vi mener 
derfor at man også bør nevne allemannsretten i arealdelens planbeskrivelse, når man velger å nevne 
privat eiendomsrett.  
 
Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget fra tidligere kommuneplaner, spesielt Hobøl og Spydeberg, er gammelt og bør 
oppdateres i den nye kommuneplanen. Arealreserven bør gjennomgås og dyrka mark og viktige 
naturområder må tas ut og gjøres om til LNF. Vi synes det er bra at kommunen lager en temaplan for 
friluftslivets ferdselsårer, og en temaplan for masseforvaltning. Vi henviser også til veileder for 
masseforvaltning i kommunene, utarbeidet av Viken fylkeskommune3.  
  
Medvirkning 

Arealdelen er kommunens viktigste styringsdokument, og vi mener derfor at alle lag og foreninger 

bør tilskrives. Utover det ser opplegget for medvirkning greit ut, og vi ser fram til å kunne gi 

ytterligere innspill ved senere høring.  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Østfold 

 

Nina Frydenlund 

Koordinator 

FNF Østfold 

 

 

3 Masseforvaltning i kommunene - Viken fylkeskommune 

https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/masseforvaltning-i-kommunene/

