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FNF Østfold representerer natur- og friluftsinteresser i fylket, og skal sørge for at tilsluttede
organisasjoners interesser blir ivaretatt.
Dette er våre innspill til planprogram for fylkesplanen i Østfold.

2.1.2 Arealstrategien
I denne uttalelsen ønsker vi å framheve viktigheten av å planlegge for miljø, klima og
friluftsliv. Forskning viser at Østfolds befolkning har store utfordringer innen folkehelse.
Fylket er attraktivt for tilflyttere på grunn av den sentrale beliggenheten i forhold til Oslo,
og relativt lave boligpriser. Framtiden vil bringe mer tilflytting til fylket, og man må følgelig
øke sysselsettingen. Når disse aspektene settes i sammenheng blir det også viktig at
regionalt planverk sier noe om hvilke arealer og forutsetninger fylket har å tilby til fysisk
aktivitet, rekreasjon og fritid. Fortetting på grunn av økt befolkningsvekst må også
planlegge for attraktive nærområder til bruk for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg må vi
ta vare på de større områdene langs kysten og i indre deler av fylket, hvor man kan
oppleve tilnærmet urørt natur.
Vi registrerer at valgt modell for arealstrategi har fokus på utbyggingsmønster,
næringsstruktur, byutvikling, transport og samferdsel. Østfold er et ”trangt” fylke og vi ser at
næringsutvikling og samferdselsprosjekter fører til store arealendringer. Vi ønsker derfor en
revurdering av om valgt strategi bør justeres og ta opp i seg større fokus på grønne arealer til
bruk for friluftsliv og annen fysisk aktivitet.
I Akershus fylkeskommune har man forankret prosjektet kartlegging og verdsetting av
friluftsområder i regional plan for areal og transport. Der legger de føringer for kommunene
om at de bør har gjennomført kartlegging av friluftsområder og kulturminner før revidering
av kommuneplanen.
Vi oppfordrer Østfold fylkeskommune til å se på Akershus sin plan og hvilke grep som
gjøres for å sikre og ivareta arealer til nærfriluftsområder. Vi ønsker at kommunene tar
tydeligere ansvar for spesielt nærfriluftsområdene i en tid hvor det er ønskelig med

fortetting mange steder. Vi ber om at dette planarbeidet sees i nær sammenheng med ny
regional plan for fysisk aktivitet, som også er under utarbeidelse.
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FNF Østfold er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, DNT
Nedre Glomma, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, Tistedalen Friluftslag, Norsk Ornitologisk Forening Østfold og
Østfold Botaniske Forening.

