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Innspill - Områderegulering for Gylderåsen, Våler kommune. 
 
Krav om konsekvensutredning. 
DNT Vansjø ber om at planen blir underlagt grundig konsekvensutredning hvor særlig hensynet til 
natur, miljø og friluftsliv ivaretas. 
 
Vi har følgende foreløpige kommentarer/innspill til planen: 
Generelt – Malplassert datasenter! 
Regionens innbyggere trenger uberørte friluftslivsområder.  (Vi merker oss at planprogrammet 
benytter begrepet friluftsområder - som nødvendigvis ikke det samme som friluftslivsområder).  
Mossemarka er et nesten intakt friluftslivsområde, beliggende som det er i Moss, Vestby, Hobøl og 
Våler. Det er fint rammet inn av E6, fv120, fv155 og fv220.  Fremmedelementer i området er 
foruten trapbanene på Ødemørk og Vanem, Våler Næringspark og de feilslåtte omregulerte 
Nikeområdene.  Det er særdeles uheldig at en nå foreslår videre utbygging av marka til industri eller 
datasenter uten å se planene i regionalt og fremtidig perspektiv.  En utbygging av av skogområdet er 
ikke reverserbar. Regionen trenger industri, men vi trenger også uberørt natur og friluftslivsområder! 
 
Kommentarer til planprogrammet. 
Til 6.3. Planprogrammets påstand: «Virkningen av store bygningsvolumer vil nødvendigvis ikke 
være negative. Om en ser på utbyggingen av Våler Næringspark like sør for planområdet ligger 
bygningsmassene fint i landskapet og etablering av solcellepanel sikrer en positiv fremtoning». 
Kommentar:  Dette er subjektiv påstand.  Vår oppfatning er at Unil-bygget er stygt og feilplassert.  
De høye unaturlige fjellskjæringene rundt «Næringsparken» likedan. 
Til 6.5. Ifølge kulturminnesøk fra Riksantikvaren er det ikke registrert kulturminner eller – miljø 
innenfor selve planområdet.   
Kommentar: Kommunen har ikke systematisk registrert sine kulturminner og den manglende 
registrering må ikke tas til inntekt for at det i så måte er «carte blanche» til å gå videre med planen. 
Bern-støtten, og en gravrøys er nevnt i planen, men en omfattende registrering bør finne sted før en 
går videre.    
Til 6.6. Planprogrammets påstand: «Det er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsaktiviteter i 
varslingsområdet». 
Kommentar: Dette er feil og dessuten en merkelig opplysning - hva menes med friluftsaktiviteter? 
Uberørt natur og innlemming i et definert markaområde er kvalitet i seg selv. Det går merkede 
skiløyper og stier gjennom området og det besøkes av friluftslivsinteresserte hele året. Den 
blåmerkede stamløypa Sarpsborg-Moss-Ås-Sørmarka har sin trase´ tvers av området. Dessuten 
benyttes området til sopp- og bærhøsting.   
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