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Merknader til offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av
planarbeid for detaljregulering av Grasmogrenda næringspark, felt N1, N2, N3
og N5 i Nannestad kommune
NOF OA viser til oppstart av ovennevnte sak, og takker for at vi får lov til å komme med våre
merknader noen dager etter fristen for innspill.
Innledning
Vi ønsker å se denne reguleringssaken i sammenheng med detaljregulering for næringsområde N6
Granvoll, som er på ordinær høring nå, med frist 30.01. Næringsområde N6 Granvoll ligger ganske
nær Grasmogrenda næringspark, og består av skogteiger av ordinær type, uten noe spesielt rikt
biologisk mangfold. NOF OA mener at Granvoll bør utnyttes så godt som mulig, det vil si fortettes
maksimalt, mens Grasmogrenda bør bevares slik den er, altså uten næringsbygg. Dette standpunktet
begrunner vi nærmere under.
Plan i strid med nasjonale mål
Grasmogrenda består i hovedsak av dyrka mark, men også noe skog. Det ligger relativt langt unna
annen bebyggelse og er i dag uten infrastruktur. Dette er åpenbart i konflikt med nasjonal politikk
og statlige retningslinjer om å fortette og samle utbygging nær knutepunkter og eksisterende
infrastruktur. I tillegg vil planen innebære omfattende nedbygging av dyrket mark, noe som er i
strid med myndighetenes mål om minst mulig reduksjon av dyrka mark.
Naturverdier i planområdet
De aktuelle arealene består i hovedsak av dyrka mark, men også verdifulle kantsoner i form av
vegetasjon/skog. Fuglearter knyttet til dyrka mark er i tilbakegang i Norge. Det gjelder blant annet
arter som før var vanlige i kulturlandskapet, som vipe, stær, sanglerke og gulspurv. Planområdet
er besøkt av aktive medlemmer i NOF OA en del ganger, og vi har derfor en viss oversikt over
fuglefaunaen her. Området har et ganske rikt fugleliv, og det henger sammen med kombinasjonen
av dyrka mark og brakkmarka i nordøst, og spesielt stripa med kratt mellom brakkmarka og
dyrka mark. Artsliste er lagt inn til sist i dette dokumentet. Legg merke til at de tre rødlisteartene
sanglerke, stær og gulspurv hekker her. De vil forsvinne som hekkearter ved utbygging til næring.

Planprogram
I og med at NOF OA går mot å utvikle området til næringsareal/næringsbygg, er det unødvendig å gjennomføre konsekvensutredning i tråd med planprogrammet. Skulle kommunen, mot
formodning, likevel velge å gå videre med planen, vil vi kommentere et punkt i planprogrammet,
nemlig kap. 5.1 Konsekvenser for naturverdier, biomangfold og vannmiljø. Der konkluderes det med
at «det anses ikke nødvendig å utrede naturverdier eller biomangfold ytterligere».
Ut fra det vi har registrert av fugl i området, er det ingen tvil om at potensialet for å finne flere
fuglearter samt oppdage rikt og viktig biologisk mangfold generelt, er relativt stort. Det må derfor
gjennomføres grundig kartlegging av både flora og fauna på riktig tid av året, altså vår/forsommer
dersom prosjektet videreføres. NOF OA har nødvendig fagkompetanse for å ta på seg oppdrag med
å kartlegge fuglefaunaen i planområdet.

Vennlig hilsen

Håkan Billing
leder NOF OA

Registrerte fuglearter i planområdet. Listen er basert på sporadiske besøk. Det er ikke foretatt noen
grunding kartlegging, og det kan derfor forventes at antall arter og individer i realiteten er høyere.
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Spurvehauk
Lerkefalk
Dverglo
Bydue
Flaggspett
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Duetrost
Gransanger
Fuglekonge
Granmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Tornskate
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kråke
Stær
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gulspurv
Sivspurv

Rødlistestatus
2015

Kommentarer
Observert november 2013

Nær truet (NT)
Nær truet (NT)

1 ind. 24.08.2013
1 ind. 25.04.2015 på brakkmarka

Sårbar (VU)

Hekker
100 ind. på trekk 24.08.2013 (svært høyt tall)
Opptil 30 ind. på trekk

Høsttrekk
Høsttrekk

Vårtrekk
Vårtrekk

1 ind. 24.08.2013

Nær truet (NT)

Hekker

Trekk

Nær truet (NT)
Nær truet (NT)
Nær truet (NT)

5 ind. 24.08 .2013
120 på vårtrekk
Hekker
Vårtrekk

