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Merknader til høring av reguleringsplan for boligområde på Hval søndre
Vi viser til at kommunestyret i Sørum har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boligområde på Hval søndre ut til offentlig ettersyn. NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo
og Akershus) er svært kritisk til planforslaget.
Generelt om planen
Utbyggingsforslaget er svært uheldig siden det legger beslag på 120 da dyrket mark. Det er et
nasjonalt mål å unngå nedbygging av jordbruksareal. En rekke fuglearter i området er på Norsk
rødliste for arter 2015: Den dyrka marka innenfor planområdet er hekkeplass for vipe (EN – Sterkt
truet). I kantsonene har vi registrert rosenfink (VU – Sårbar). Det hekker også flere par sanglerke
(VU – Sårbar), stær (NT – Nær truet) og gulspurv (NT – Nær truet). På trekk har vi observert
sivspurv (NT – Nær truet). Deler av den dyrka marka er fuktig og til dels sumppreget, og har stort
potensial for andre rødlista fuglearter, som åkerrikse og vaktel.
Datagrunnlaget
Vi registrerer at det i underlaget for vurderingen av biologisk mangfold framgår at kun ravinedalen
er vurdert i detalj, ikke den dyrka marka. Dette gjør at grunnlaget er sterkt mangel-fullt siden
mesteparten av arealet som berøres er dyrka mark. Underlagsrapportens påstand om at det utenom
ravindalen kun er «hverdagsnatur» er direkte feil. Det er overhodet ikke gjort noe forsøk på å
dokumentere det biologiske mangfoldet knyttet til den dyrka marka. Rapporten baserer seg kun på
ett besøk i november hvor det ikke er noen muligheter til å vurdere hekkefuglfaunaen. Det er en
skandale at man vurderer en så omfattende nedbygging av dyrket mark uten å besøke området om
våren eller sommeren når de fleste fugleartene er til stede.
NOF OAs registreringer og konklusjon
Våre observasjoner dokumenterer at det er et verdifullt område som har betydning for en rekke
rødlista fuglearter, og vi regner med at grundigere undersøkelser kan påvise ytterligere rødlista
arter. Vår konklusjon er at Hval søndre har stor verdi for biologisk mangfold knyttet til dyrka mark,
og at utbyggingsplanene derfor må avvises.
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