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FNF Østfold      Sarpsborg, 20/12-2019 

 

Dette brevet sendes på vegne av: DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- 

og Fiskerforbund Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske 

Forening. 

 

 

Klage på vedtak av detaljreguleringsplan for Nore og Vanem, 
Moss kommune. 
 
Vi vil med dette opprettholde vår klage på detaljreguleringsplan for Nore og Vanem felt I/L 7-12.  
 
I klagebehandlingen skriver Moss kommune:  
 
«Rådmannen kan dels være enig med forslagsstiller i at klagene som gjelder betydning for friluftsliv 
osv. bærer et visst preg av omkamp. Blant annet viser klagen fra FNF Østfold til høringsinnspill som 
ble gitt til områdeplanen for fem år siden. Det er i for seg ikke noe galt i at man løfter dette frem igjen 
i detaljplanleggingen, men da er det allerede lagt ned betydlige ressurser i planarbeidet og i bygget 
infrastruktur og næringsetablering som følger opp områdeplanens intensjoner. Samfunnsøkonomisk 
kan det derfor være en uhensiktsmessig og lite forutsigbar ressursbruk å forkaste alle planer for 
næringsutvikling på dette stadiet, selv om hensynet til friluftsliv blir skadelidende av 
næringsutviklingen i området.» 
 
 
Vi vil være klar på at en omkamp ikke er vårt mål. Vi er innforstått med at området er regulert til 
næring, og at dette preger omgivelsene.  
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Det vi imidlertid reagerer på er at kommunen tillater å deponere masser i voller i grøntområdet, og 
dermed utvider planområdet i forhold til områdereguleringen. Dette gjør at planen blir enda 
mindre «spiselig» sett ut ifra interessene for natur- og friluftsliv.  
Store steinfyllinger, som vil ta lang tid før de blir dekket med vegetasjon, vil erstatte et belte av skog 
ned mot Mosseelva. Og selv om denne skogen er noe glissen fungerer den som transportkorridor for 
dyr, fugler og mennesker. Det snakkes mye om bit-for-bit nedbygging, og at tap og endring av areal 
er den største trusselen mot biologisk mangfold. Dette er et eksempel på akkurat en slik nedbygging 
som miljøet ikke er tjent med.  
  
Kommunen begrunner denne utvidelsen slik:  
Planområdet er utvidet ved at det i vegetasjonsskjermene i områdeplanen tillates en vesentlig 
transformasjon av terrenget ved deponering av en betydelig mengde med masser. Dette åpnes det 
for fordi man oppnår en skjerming av byggeområdene for industri/lager og at man skjermer 
omgivelser for støy. I tillegg legges det til rette for lokal massehåndtering ved utbygging av jernbanen 
som gir mindre transportbehov i anleggsperioden for jernbane. 
 
Det er altså snakk om en vesentlig transformasjon av et område som grenser ned mot det verna 
vassdraget, og et relativt stort avvik fra områdeplanen.  
 
Vi ønsker at Fylkesmannen gjør en ny vurdering av dette. Som løsning vil vi foreslå at kommunen 
holder seg til områdeplanen og legger vollene innenfor planområdet, og at skogen som står der nå 
beholdes og forbedres så langt det er mulig.  
 
 
 
 

 
Vennlig hilsen  
Forum for natur og friluftsliv Østfold  
  

  
_____________________________  
Nina Frydenlund  
Fylkeskoordinator  
FNF Østfold  
  
Forum for Natur og Friluftsliv Østfold er et samarbeidsnettverk mellom 10 natur- og friluftsorganisasjoner i Østfold: DNT 
Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i 
Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk forening Østfold og Østfold Botaniske 
Forening.  
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