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VEDRØRENDE FORUTSETNINGER FOR VIDERE TORVUTTAKPÅ
FLAKSTADMÅSAN
Det vises til brev datert 17.januar 2014 med påfølgende purring datert 12.desember 2014. Det
beklages med dette at dere ikke har fått svar på denne henvendelsen. Vi er også av den
oppfatning at Degernes Torvstrøfabrikk burde ha svart på brevet fra dere.
Det har vært en rekke henvendelser i denne saken. Det være seg klager, innsynsbegjæringer i
saken(e) eller andre henvendelser.
Ullensaker kommune har i sakens anledning bedt om at Degernes Torvstrøfabrikk redegjør for
framtidig virksomhet på Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan.
I detme redegjørelsen er forholdene til fuglearten Hortulan beskrevet:
«Landbrukskontoret har i konsesjonsvedtaket forutsatt at det tas nødvendige hensyn for å ivareta
fuglearten Hortulan i forbindelse med virksomheten.
Degernes Torvstrøfabrikk AS tar gjerne et møte med kommunen, og Fylkesmannens
miljøvernavdeling for å avklare dette nærmere. Det kan i denne sammenheng vises til Plan for
truet Hortulan fra Direktoratetfor naturforvaltning, hvor det fremkommer at Hortulan kun
hekker i, eller i tilknytning til kulturlandskap. Den virksomhet Degernes Torvstrøfabrikk AS
legger opp til vil innebære at man etter drift på de ulike deler av myra kan tilbakefØre på en måte
som i størst mulig grad hensyn/ar arten. Torvmyrer trekkes av Direktoratet for naturforvaltning
frem som områder hvor Hortulan trives. Planlagt virksomhet vil være forenlig med ivaretakelse
av arten.»
Ullensaker kommune er av den oppfatning at redegjørelsen som er gitt av advokatfirmaet Wellies
på vegne av Degernes Torvstrøfabrikk er tilstrekkelig for å ivareta fuglearten Hortulan på
Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan. Ullensaker kommune vil følge opp videre torvuttak slik at det blir
utført slik det i redegjørelsen er angitt.

Besøks adresse
Rådhuset, Furusethgt. 12
2050 JESSHEIM

Servicetorget
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Bankkonto - kommun en
8601 41 92400
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6345 06 02355

Org.nr.
933 649 768

Post adresseres til Ullensaker kommune - ikke til enkeltpersoner

E-post
postmottak@ullensaker.kommune.no
Intern ett:
www.ullensaker.komm une.no
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Enhetsleder Areal og landbruk

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Degemes Torvstrøfabrikk AS
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Landbrukssjef
Direkte telefonnr: 66108078
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