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Vindkraft – Høring i «Nasjonal ramme for vindkraft».
Først: Vi synes at det er skuffende og beklagelig at vi igjen må bruke tid og ressurser på gå imot
vindkraftplaner i våre friluftslivsområder i Østfold.
Østfold har et areal på 4181 km2 og har et folketall på 300 000. Over halvparten av arealet er nå foreslått
som analyseområde. Det sier seg selv at å ta i bruk halve fylket til vindkraftområde – det synes urealistisk.
DNT Vansjø dekker kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde. Det er i det nye forslaget kun områder i
Våler som er foreslått i våre kommuner. Til gjengjeld er det her viktige friluftslivsområder her som rammes,
nemlig Ravnsjø-Trøsken området, som også til dels ligger i Sarpsborg kommune. Og det vernede vassdrag,
Vansjø, i form av synlighet. Vi vil derfor her kun ta for oss betydningen for disse områdene.
Ravnsjø-Trøsken er et svært mye benyttet friluftslivsområde, sommer som vinter. DNT Vansjø har
Ravnsjøhytta og Ravnsjøholmen, spesielt tilrettelagt for barn og unge midt i området. Trøsken Idrettslag har
Harehjellhytta og like ved (i Skiptvet kommune) ligger Furukollen turhytte. Der er også flere speiderhytter.
Området er av det mest snøsikre i Østfold, og benyttes skimessig av hele fylket. Er det ikke snø ved kysten,
så kan her ofte være skiføre. Ved Ravnsjø og i Trøsken er fortsatt svært mye til dels urørt natur – av
naturtype er dette «fjellaområder». Området er oppdaget av Østfolds kystbefolkning og er supplement til de
viktige bymarkene. Mange har dette som sitt faste turområde for å oppleve «villmark», uten å reise for langt.
Trøsken Idrettslag, DNT Nedre Glomma og DNT Vansjø utarbeider for tiden et nytt turkart for området.
Utenom kystområdene og bymarkene, er dette det viktigste friluftslivsområde i Østfold i nærhet av de
befolkningstette områder ved Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.
Vansjøvassdraget ble vernet allerede i verneplan I – i 1973. Vindturbiner noen kilometer fra Vansjø, og i
vassdragets nedbørsfelt, vil være i strid med de rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og vil
forringe naturopplevelsen for de mange som frekventerer Vansjø.
I Vansjø er det også 3 naturreservat, derav 2 fuglereservater og ett reservat med barskogvern.
Fjellaområder i Østfold, som er naturtypen i det foreslåtte område i Østfold, er viktige natur og
utfartsområder. De utgjør fylkets «villmarkspotensiale» og har naturkvaliteter av regional betydning.
Fylkesmannens Miljøvernavdeling skriver i «Østfoldlandskap av regional betydning», side 8: «at i
fjellaområdene vil Miljøvernavdelingen generelt motsette seg alle inngrep som kan utradere naturkvalitetene
og ødelegge mulighetene for uforstyrret naturopplevelse».
Forhastet rasering av verdifulle skogsområder begrunnet med klima, er etter vårt syn korttenkt. I motsetning
til vindturbiner plassert på slettelandskap eller i havet, kan ikke naturen noen gang gjenopprettes, etter
inngrep til riggplasser, trailertraseer og linjeføring. DNT Vansjø vil også sette søkelyset på
rekkefølgebestemmelsene. En må ikke, som ved forrige runde, først inngå grunneieravtaler, og så begynne
konsesjonsbehandlingen. Det skaper lokal splid.
Med vennlig hilsen
Helge Jodalen,
Miljøkontakt DNT Vansjø

