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Hensikten med planen er å tilrett elegge for og sikre: Etablering av storskala
datasente r /e nerg ik revende industri med tilhørende teknisk infrastruktur, eventuelt flere mindre
datasentre og annen relatert virksomhet, interne kjøreveier, grønnstruktur, a ndre relevante
arealform l. Her er vå re kommentarer til forslag til planprogram for Områderegulering for
Gylderåsen, Våler kommune.

Varselområdet er ca 2650 daa og av dette er omtrent 107daa avsatt til næringsbebyggels e
he nholdsvis fordelt p de to næringsomr dene ved Gylder sen og Nike Batteriet. Resten av området
er hovedsakelig satt av til landbruks - , natur - og friluftsområde.

Areal et med større sammenhengende områder med natur i fylket vårt minker. Våler kommune er
ikke ferdig med å kartlegge og verdsette sine friluftsområder , men ser vi på de kart lagte områdene i
Vestby kommune , ser vi at områder som regnes som svært viktig og viktig grenser helt inn til
området rundt Gylderåsen. Det er dermed natu rlig å tro at Gylderåsen i den kartleggingen som nå er
i gang også vil få høy score. Vi vil derfor anbefale kommunen at denne kartleggingen prioriteres som
en del av konsekvensutredningen. Det bør også gjøre s en ny kartlegging av naturmangfoldet og se på
o mrådet som en helhet , også på tvers av kommunegrensene . Bortfall av areal er den største
trusselen for biologisk mangfold, og endring i bruken av areal kan få store konsekvenser for arters
leveområder.

Større sammenhengende natur - og friluftsområder er viktig for friluftsaktiviteter som turgåing og jakt
for mennesker, og viktige leveområder for dyr og fugl . Det må kartlegges om det er viktige trek k -
korridorer som er avgjørende for elgbestanden nord og sør for området. Vi ber om at kommunen tar
seg god ti d i dette viktige arbeidet, og tilslutta organisasjoner i FNF Østfold bidrar gjerne med lokal
kunnskap.
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