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Høringssvar – Nasjonal ramme for vindkraft, datert 1. april 2019 

 

Bakgrunn; 

NVE har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Rammen inneholder 

et oppdatert kunnskapsgrunnlag og kart med områder som peker ut mulig egnede områder 

for vindkraft. Rammen er på høring med frist 1. oktober 2019. I denne uttalelsen vil vi 

konsentrere oss om område 3 som gjelder Østfold fylke, og spesielt områdene i 

Eidsberg og Rakkestad kommuner. 

 

Om oss; 

DNT Indre Østfold er en av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (landets 

største friluftsorganisasjon). DNT Indre Østfold dekker med dagens kommuneinndeling, 

kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rømskog, Marker og 

Rakkestad.  

 

Om Østfold og Indre Østfold-regionen; 

Østfold er med sine 279.000 innbyggere, Norges 6. mest folkerike fylke, og også landets 

tredje minste målt i areal. Indre Østfold regionen utgjør om lag halvparten av nåværende 

Østfold fylke i areal, og omfatter omkring 60.000 innbyggere. Med nær 9 ganger så mange 

innbyggere som landsgjennomsnittet pr km2, er friluftsområdene i Østfold svært viktige for 

mange. 

 

Fjella i kommunene Eidsberg og Rakkestad; 

Fjella i Østfold står sentralt i bevisstheten til Østfolds befolkning, og er viktige områder for 

friluftsliv som turgåing, sykling, bærplukking, jakt og fiske. Bevisstheten om verdien av 

disse vidstrakte skogsområdene med hundrevis av sjøer og tjern er økende, og lokale lag og 

foreninger har gjennom en årrekke ryddet, merket og skiltet stier og ruter både sommer og 

vinter. Gjennom de to siste årene er det lagt ned en voldsom dugnadsinnsats for å 

oppgradere stinettet til nasjonal standard, og DNT Indre Østfold har åpnet to ubetjente DNT 

hytter i det aktuelle området. 

 

Som en oppfølging av nasjonale mål for friluftsliv er det utarbeidet både en nasjonal strategi 

for et aktivt friluftsliv og en nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av 

friluftsområder. Det ble igangsatt et nasjonalt prosjekt for kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i kommunene. Miljødirektoratet gjennom fylkeskommunene ledet dette 

nasjonale prosjektet. Sentrale mål for arbeidet med kartlegging og verdifastsettingen av 

friluftslivsområder i kommunene var å; 

 

• Sikre friluftsområder for dagens og for fremtidige brukere 
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• Ivareta og utvikle god tilgang til friluftsområder 

• Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv 

Fjellaområdet som dekker Eidsberg, Marker og Rakkestad er i den sammenheng kartlagt 

som et svært viktig friluftsområde, og del av eiendommen Svarverud i Eidsberg kommune 

er del av statlig sikret friluftsområde. 

 

DNT Indre Østfold er storbruker av Fjella, både i Eidsberg, Marker og Rakkestad, og dette 

området som Østfold Fylkeskommune i sin regionale plan for Vindkraft i Østfold – vedtatt i 

fylkestinget 25. oktober 2012, definerer som fylkets «villmarksnatur» hvor det skal vernes 

mot store/arealkrevende tekniske inngrep. 

 

Aktivitetene til DNT Indre Østfold omfatter tilbud til barn og familier, gjennom Barnas 

Turlag, til ungdom gjennom DNT Ung og til voksne generelt gjennom om lag 100 turer, kurs 

og arrangementer hvert år. Foreningen opplever en økende interesse for deltakelse på 

aktivitetene, samt at dugnadsarbeidet særlig knyttet til tilrettelegging av stier og ruter i 

Fjella-området er mer aktivt enn noen gang. Folk ønsker å ta i bruk naturen, oppleve 

friluftslivet og bidra til at også andre kan ta del i denne. DNT Indre Østfold har to ubetjente 

hytter i Fjella, Ertevannhytta og Arnbjørnrud. Førstnevnte åpnet for publikum i september 

2017, mens Arnbjørnrud ble åpnet 14. september i år. Begge hyttene ligger i et enormt 

stinett som naturlige stopp-punkter for turgåing i området, men også som utfluktsmål både 

på dagsturer og med overnatting for små og store fra hele Østfold, deler av Akershus og 

Oslo.  

 

DNT Indre Østfold krever at Fjella og de øvrige områdene i Østfold som ligger 

foreslått som egnede vindkraftområder i fylket, tas ut av NVE sin rammeplan for 

vindkraft på land. Det nåværende forslaget fra NVE tar ikke, eller i altfor liten grad 

hensyn til natur- og friluftsinteresser i Østfold. 

 

DNT Indre Østfold viser for øvrig til uttalelser fra kommunene Eidsberg, Rakkestad, Halden 

og Sarpsborg, samt fra FNF Østfold og Den Norske Turistforening. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kjersti Berg Sandvik /-s 

Daglig leder 

DNT Indre Østfold 

kjersti.sandvik@dnt.no  

918 83 035 
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