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Sarpsborg, 20/1-2022

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.

Høringsuttalelse fra FNF Østfold

Innspill til planprogram for utvidelse av Gråbølsødegården
pukkverk i Marker kommune

Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsforum på regionalt nivå, med 10 tilslutta
frivillige organisasjoner. Vi jobber for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i Østfold.
Arealet som ønskes regulert er på ca. 150 dekar ca. 13 km sør for Ørje. Gjeldende reguleringsplan på
ca. 50 dekar inngår i sin helhet i planområdet for ny reguleringsplan. Det har vært drift i pukkverket
Gråbølsødegården i flere tiår. Det er nå behov for å utvide arealene for å sikre videre steinbrudd de
neste tiårene. Det utvidede uttaksområdet er på ca. 55 dekar.

Innspill til planprogrammet
Vi anser at å utvide et allerede eksisterende pukkverk er bedre enn å ta i bruk nytt areal, så lenge det
ikke går ut over verdiene i området. Gunnengbekken ligger i planområdet og har Øymarksjøen som
resipient. Vi leser i planprogrammet at Gunnengbekken allerede er noe påvirket av masseuttaket og
at man anbefaler kantsoner og fangdam for å redusere avrenning og ytterligere tilslamming, men vi
kan ikke se at forholdet til Vannforskriften er vurdert. Pukkverket har ikke vært registrert i Vann-nett
som påvirkning, men ifølge vannområdeleder for Haldenvassdraget, Lars Kristian Selbekk, kan
resultater av målinger tyde på at aktivitet ved pukkverket har hatt innvirkning i perioder.
Gunnengbekken har utsatt frist for å nå sitt miljømål, og ytterligere påvirkninger vil være negative for
utviklingen.
Vi mener at planprogrammet må nevne Vannforskriften som føring, samt at reguleringsplanen får
klare bestemmelser og retningslinjer for kantsoner og sedimentasjonsdam. Det må tas høyde for
en økt nedbørsmengde som følge av klimaendringer i framtiden.
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