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

 

FNF Østfold leverte høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for 
detaljregulering av Bure-Galoppen-Floa i Fredrikstad kommune, arealplanID 30041198, 
med frist 15. april 2021. Siden den gang har planområdet blitt mindre, samt skiftet 
navn og planID, noe som gjør at det kan være vanskelig for utenforstående og følge en 
sak når den skifter identitet underveis. 

 Vi legger også merke til at i oppsummering av innkomne merknader er vårt innspill feilaktig merket 
med Naturvernforbundet i Østfold som avsender. Forum for natur og friluftsliv Østfold uttaler seg på 
vegne av flere tilsluttede foreninger i denne saken, og de er:  
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk Forening 
Østfold og Østfold Botaniske Forening. 
 

Innspill til forslaget til detaljregulering 

Det aktuelle området brukes av siken som næringsområder på vinteren, det ser vi av de massive 
fangstene som tas der av isfiskere de gangene det er is. Rapporten som er en del av saksutredningen, 
omhandler ikke fisk i det hele tatt. I planbeskrivelsen side 31 leser vi:  
«Vannarealene benyttes for padling og isfiske. Tiltaket vil i mindre grad komme i konflikt med disse 
arealene, og det finnes alternative områder der det kan padles.» Det finnes derimot ikke alternative 
fiskeplasser, da denne bestanden og habitatet er unikt nasjonalt. 

For å ta hensyn til dette bør det ikke gjennomføres tiltak innenfor dette området: Gule Sider® Kart 
Det innebærer at bryggene må bli kortere, og at det kun må tillates mudring i farleden og ikke 
innenfor det avmerkede området.  

Høringsuttalelse FNF Østfold 
Floa øst, arealplanID 3004 1223, 2022/19973 

https://kart.gulesider.no/m/iwHyy


  

Side 2 av 2 

Som i tidligere uttalelse gjelder fortsatt at Seutelva er prioritert som et kulturlandskap av regional 
betydning i rapporten “Østfoldlandskap av regional betydning” (Asheim 1993). Side 3 av 3 Deler av 
Seutelva er også klassifisert som naturtype viktig bekkedrag med verdien svært viktig. I faktaarket 
står beskrevet råd om skjøtsel og hensyn: Unngå inngrep som bryter opp vegetasjonen og øker 
forstyrrelsene langs elva. 

Tap og endring av arealer er den største årsaken til nedgangen i biologisk mangfold. Mindre 
funksjons- og leveområder har også en verdi og bortfall vil føre til at artene vil få mindre plass og 
fortrenge hverandre. Det brukes som argument at områdene med takrør er små og forringet med 
blant annet plastforsøpling, og at Seutelva allerede er preget av mye støy og trafikk. Med dette 
tiltaket vil altså belastningen på de artene som holder til her bli enda større, og konsekvensene av 
dette kan bli bortfall av hekkeplasser, når man ser på det totale omfanget av mange inngrep. Vi 
mener man burde sett på å innlemme takrørområdet sør for planområdet også i hensynssone H560 
for å sikre et større område, men vi ser at dette nå er utenfor planområdet.  

At man ønsker å anlegge mottak for septik er vi veldig positive til da dette kan bidra til å minske 
utslippene fra fritidsbåter til Oslofjorden.  
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