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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

Innspill fra NJFF Østfold til nasjonal ramme for vindkraft 
 

Gjennomgangen av områdene i Østfold er overflatisk og mangelfull. Dersom dette er nivået på 

gjennomgangen i øvrige områder i landet er det ikke det minste rart om det kommer sterke 

reaksjoner fra mange miljøer. 

 

Siden vi kun gjenstår med ett aktuelt område i fylket velger vi kun å fokusere på dette. 

 

Først en åpenbar feil: 

I forslaget til nasjonal ramme for vindkraft er det eget kapittel (55.5, side 194-195) om Østfold 

fylkeskommunes regionale plan for vindkraft fra 2012. Her viser vi til Analyseskjema Østfold, 

forslag 3D (Fjella-området vest for Haldenvassdraget). NVE har tatt forslaget om eksklusjon av 

dette området til følge, men grensa for Fjella-landskapet er mot vest er ikke fulgt i forslaget til 

nasjonal ramme. Det er grensa som er tegnet opp i fylkeskommunens plan som gjelder, og denne 

grensa må overholdes for at Fjella-området skal være ekskludert. Vi forventer at grensa justeres i 

hht. fylkeskommunens plan, dvs.  
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Kart: T.v. Fjella i hht. fylkeskommunens regionale plan, t.h. Fjella-eksklusjonen i hht. NVE. 
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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

 
Kart: NVEs eksklusjon av 3-D, korrigert for det reelle omfanget av Fjella (rødmerkede områder i 

vest). 
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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

 
Kart: Dermed blitt nytt område 3-C som over. 

 

Så: områder i 3C som ikke en gang har blitt omtalt: 

Det eneste som NVE har vurdert for området at det finnes rovdyr her. Det er vel i beste fall bare en 

minimal del av faktagrunnlaget. Derimot er det svært mange andre og bedre naturrelaterte 

argumenter for å ekskludere mye mer av 3-C, noe det er tragisk at ikke nevnes med ett eneste ord av 

NVE. 

 

Om Fjella er et viktig naturområde i fylket er dernest en av de største sammenhengende 

villmarksområdene fra Skjebergmarka og sørover til Rokke. Her ligger en rekke skogsvann med 

svært lite bebyggelse rundt, og det er relativt sett store områder uten fastboende. Her ligger den 

steinalderboplassen ved utsiktstårnet på Høgnipen med tilliggende fornminner ved grensa mellom 

Rakkestad, Sarpsborg og Halden, og det finnes et mangfoldig dyreliv fra skogsområder og til 

næringsrike innsjøer med et yrende fugleliv slik som Bergsjøen. Området brukes av svært mange 

innbyggere fra de tre kommunene. Området bør derfor ekskluderes (merket rødt under). 
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Rokkevannet er et svært viktig fugleområde og naturreservat, der det vil være svært uheldig med 

vindmøller i nærheten (dette ligger innenfor det røde området, men har i tillegg fått en grønnsirkel).  

 

I tillegg er Isesjøen et mye brukt friluftsområde i Sarpsborg (merket med grønt område i vest). 

Dermed blir nytt kart 3-C som følger: 

 
 

Bebyggelse, landbruk og veier overlater vi til andre å kommentere. 

 

 

For styret i NJFF Østfold 

 

Ole-Håkon Heier, fylkessekretær 


