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Sarpsborg, 22.juni 2022

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

Ny Kjøkøysund bru- høringsinnspill fra FNF
Østfold
U2022/32755

Forum for natur og friluftsliv i Østfold har lest forslaget til
reguleringsplan for ny Kjøkøysund bru og har følgende innspill:
Forurensing og avrenning:
Oslofjorden er i en kritisk tilstand, og det er satt i gang en rekke tiltak for å bedre blant annet
vannkvaliteten.
Fra Naturvernforbundets tidsskrift Natur & Miljø nr 1. 2022:
En rapport konsulentselskapet Mepex leverte til Miljødirektoratet i fjor viser at 1,9 kilo mikroplast
årlig blir slitt av dekkene på norske biler, per kjøretøy. Dekk er laget av syntetisk gummi, gummi, ulike
tilsetningsstoffer og kjemikalier. Det som virvles ut i naturen er en blanding av plast og miljøgifter.
Det havner i jordsmonn, elver, innsjøer og havet, hvor mikroplasten påvirker og skader naturlige
økosystemer. Det er funnet en lang rekke organismer som spiser eller får i seg mikroplast. På den
måten ender plast fra bildekkene i næringskjeden.
I 2020 ble det årlige utslippet av mikroplast på land beregnet til drøye 19 000 tonn, ifølge rapporten
Norske landbaserte kilder til mikroplast, som Mepex laget på oppdrag fra Miljødirektoratet. Den viser
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at bildekkene er den store synderen. Hele 41,6 prosent, eller 8325 tonn, kommer fra veitrafikken. 85
prosent av dette er mikroplast fra slitasje av dekkene 1.
Ethvert utslipp gjør at mengden mikroplast akkumuleres i havet, og vi mener derfor at man, i det
minste i nye prosjekter, bør gjøre det man kan for å forhindre ytterligere tilførsler av forurensende
partikler. En løsning for håndtering av og rensing av overvann fra brua burde vært en del av
prosjektet, og ikke nedprioritert på grunn av økonomiske årsaker.
Vi mener:
Overvann fra brua og tilhørende anlegg må håndteres på en slik måte at det ikke fører til ytterligere
forurensing av Oslofjorden, og i så måte følger opp den helhetlige tiltaksplanen fra Regjeringen2.

Naturmangfold:
En rekke hule eiker vil bli negativt påvirket av tiltaket. Eikene er kartlagt og registrert, men ikke
undersøkt for eventuelle rødlistearter. Når vi ikke vet hva som finnes, vet vi heller ikke hva som går
tapt.
Vi mener:
Det mangler en kartlegging av rødlista arter i hule eiker generelt i Fredrikstad kommune. Derfor
mener vi at de hule eikene som berøres her, må undersøkes for rødlistearter, og eventuelle funn må
registreres i offentlige databaser. På den måten vet vi hva som finnes og hva vi eventuelt mister, eller
om det er arter man skal ta ekstra hensyn til.
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