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

Innspill til planinitiativ Slevikkilen båthavn
Fra FNF Østfold
Forum for natur og friluftsliv Østfold er et samarbeidsforum på regionalt nivå. Vi arbeider for å
ivareta natur- og friluftslivsinteressene i Østfold.
Vi har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Slevikkilen småbåthavn detaljreguleringsplan.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av bølgebryter og utvidelse av dagens
småbåthavn med tilhørende anlegg.
Våre innspill til oppstart av planarbeidet:
•

•
•

•
•

Det er positivt at man foreslår å fjerne en rekke båtplasser innerst i kilen. Hvis man fjerne Kbrygga vil dette føre til et større naturlig område ved bekkeutløpet, noe som vil være positivt
for ørreten. Vi mener også at den innerste flytebrygga bør forkortes, slik at den ikke strekker
seg over til det grunne vannet på motsatt bredd. Forskriften om anadrome laksefisk i Østfold
angir fredningssone for fiske satt fra midt i bryggeområdet og innover.
Nord for planområdet er det en ålegraseng som må tas hensyn til ved anleggsarbeid, med
tanke på oppvirvling av partikler og tilslamming.
Tømming av båtseptik på land vil være et svært godt tilbud og miljøtiltak som kan være med
å bedre forholdene i Oslofjorden og dermed følge opp den helhetlige tiltaksplanen for
Oslofjorden. Vi mener at dette bør inngå i planarbeidet. Man bør også sørge for å minimere
avrenning fra spyling av båter. Hvis det ikke er mulig med et oppsamlingssystem for dette
spylevannet bør muligheten fjernes.
Anlegget bør i størst mulig grad være åpent for ferdsel, og bademuligheter fra bølgebryteren
kan være et fint tilskudd til friområdet på land.
Ved utvidelse av havna bør det settes av 3-5 plasser til gjesteplasser.
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