
"Sammen	om	framtida".	Høringsuttalelse	til	kommuneplanens	
samfunnsdel	2021-2032	fra	Stigruppa	i	Spydeberg	og	Forum	for	
friluftsliv.	
Stigruppa i Spydeberg har siden 1993 vært aktiv med etablering og merking av stier for at det skal bli 
lettere for folk å komme seg ut på tur. Stigruppa opparbeider stier og setter opp skilt, 
treningsapparater, benker og bord.                                                                                                  
Forum for Friluftsliv(FFF) er en selvstendig og uavhengig paraplyorganisasjon som består av 
organisasjoner og enkeltindivider i Spydeberg som har friluftsliv og tilrettelegging for friluftsliv som 
virkeområde.  FFF arbeider også for å legge til rette for fysisk aktivitet, trivsel og friluftsliv for alle 
grupper i samfunnet, samt sikre nye områder som ikke har vært tilstrekkelig tilgjengelige tidligere. 

Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å sikre disse interessene både lokalt og regionalt. 
Høringsdokumentet for samfunnsdelen til Indre Østfold kommunes kommuneplan for 2021-2032 er et 
nyttig grunnlag til å kunne utvikle Indre Østfold til å bli et enda bedre sted. Gode styringsverktøy er 
nødvendige for å sikre sårbare verdier som fort kan gå tapt, dersom det ikke er lagt gode planer i 
forkant av arealkonflikter. 

Vi har sett at friområdene har blitt mye mer brukt etter at pandemien brøt ut og det er grunn til å tro at 
pandemien vil føre til varig endrede behov og varig endrede handlingsmønstre i forhold til kortreist 
friluftsliv. Det betyr igjen at Indre Østfold må bli enda mer bevisst å ta vare på de områdene der det er 
små inngrep fra før og sørge for at verdifulle LNF-områder bevarer sin mulighet til å kunne bety noe 
for folks tur- og friluftslivsmuligheter. For Spydeberg betyr det særlig Hylliåsområdet i tillegg til 
Skimtefjellområdene i nord og området Trollerud-Gravtjern sør i bygda.                                                                                                                    

Stigruppa er i øyeblikket aktivt i gang med å sikre økt tilgang langs hele vestsiden av Glomma. Der er 
det lite tilgang i dag. Turtilgang til Lyseren arbeides det også med. Vi henviser også til Friluftsområde-
kartleggingen februar 2019. 

I Spydeberg er det spesielt behov for å utbedre parkeringsmulighetene ved Lyseren. Disse har skapt 
problemer både sommer og vinter i mange år. Det samme gjelder parkeringsplassen ved 
Trollerudveien. Parkeringen for Skimtefjellområdet ved Stegen Stadion er på gress og må derfor 
utbedres. 

Indre Østfold er en region i sterk vekst og med mye aktivitet. Det er derfor særdeles viktig at områder 
med få inngrep bevares og ikke punkteres mer. I tillegg til vanlig bygge- og inngrepspress, vil planene 
om to lyntogbaner kunne endre Indre Østfold-landskapet på en måte som det er vanskelig å overskue. 
Ett er likevel sikkert: De områdene som ligger utenfor banekorridorene og som har tydelig preg av 
urørt natur må derfor sikres mot nye inngrep. Dette bør gjøres i samfunnsdelen og etter hvert i 
arealplandelen av Indre Østfolds kommuneplan for 2021-32. 

Målene på side 12 om at alle skal ha tilgang til gode boforhold, fritidstilbud og helsetilbud støttes 
derfor. Det samme gjelder målet på side 18 om en helhetlig forvaltning av friluftslivsområder, natur- og 
kulturlandskap, bymiljø og vann. Spydeberg, som ut fra foreliggende planer står under et stort press 
framover, må få en friluftslivssikring i tråd med arealforvaltningen nevnt over. 

Spydeberg, 12. mai 2021                                   Fred Nilsen for Stigruppa i Spydeberg 

      Thore Skollingsberg for Forum for Friluftsliv 

 

 


