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Innspill til Tyska/Hollenderen  

 

Det er mange grunner til at utbyggingsplanene for Tyska og Hollernderen bør skrinlegges. 

Det er nok å peke på usikkerheten som er knyttet til saneringen av området på grunn av 

gift i grunnen, dårlige grunnforhold, metangass, stigende havnivå m.m. Det er ikke riktig 

av Halden kommune å bruke store summer på et slikt usikkert prosjekt. I tillegg til dette 

vil utbyggingen slik den er planlagt, ødelegge byens ”sjel”. Det planlagte boligområdet 

passer overhode ikke inn i byen vår.  

 

Tyska og Hollenderen sammen med Remmendalen og Rødsparken danner et unikt 

friluftsområde med stor variasjon i naturtyper som strandsone, bekkedal, edelløvskog og 

parkområde. Til sammen representerer disse områdene det mest artsrike området vi har i 

kommunen.  

 

9. desember 2020 leverte Marit Eriksen og jeg en rapport om biologisk mangfold i 

kommunen på oppdrag fra Halden kommune. Hensikten med rapporten var å vurdere 

kunnskapsgrunnlaget for å vurdere arbeidet med biologisk mangfold i kommunen og 

komme med forslag til konkrete tiltak som kommunen kan gjennomføre for å øke det 

biologiske mangfoldet. Jeg går utfra at kommunen vil se på denne rapporten med tanke på 

å bevare og helst øke det biologiske mangfoldet i dette området. En utbygging slik den er 

planlagt vil rasere en viktig del av dette unike, bynære naturområdet. I stedet for at Tyska 

og Hollenderen blir gjort om til et boligfelt, bør kommunen heller se på hvordan de kunne 

gjøre Tyska og Hollenderen om til et enestående område for nærfriluftsliv, lek og 

biologisk mangfold. På Tyska kunne det anlegges plener, strandvolleybalbane, bålplasser, 

områder med trær, busker og blomsterplanter som kan gi føde til bier, humler, 

sommerfugler og fugler. Dette ville berike byen med gode opplevelser i nærmiljøet. Det er 

etter min mening en av kommunens viktigste oppgaver og arbeide for trivsel for oss som 

bor her. La Tyska og Hollenderen bli et område som kan være stolte av og glade i. 
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