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Merknader til detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og
N5
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at ovennevnte detaljregulering er lagt ut til offentlig høring.
Vi viser til vårt innspill 23.01.2017 (vår ref. 452) ved oppstart av planarbeid for denne
detaljreguleringen. NOF OA er provosert over at kommunen ikke har tatt hensyn til våre merknader.
Vi ga klar informasjon om at det forekommer flere rødlistete fuglearter i området og at det er
potensial for ytterligere rødlistearter. Kommunen avfeier forekomsten av rødlistearter med følgende
uttalelse:
Plankonsulentens kommentar:
…
Det vurderes ikke nødvendig å justere planprogrammets kap. 5.1. Det er gjennomført vurdering av naturmangfold av sakkyndig. Rapporten er datert 08.06.2017. Det konkluderes med at
det ikke er registrert verdifull natur som vil påvirkes av planforslaget, og at sannsynligheten
for uregistrerte naturverdier er liten på grunn av områdets karakter med hovedsakelig fulldyrka mark. Det anbefales at det om mulig bevares så mye som mulig av eksisterende vegetasjon. Konsekvensen av planforslaget for temaet naturmangfold er vurdert.
Etter vår oppfatning er naturmangfoldrapporten fra Rambøll, som det vises til, nærmest ubrukelig for å vurdere forekomst av rødlistete fuglearter i området. De har ikke gjort noen form for
feltundersøkelser, og har dermed ikke grunnlag for å hevde at det ikke forekommer rødlistete
fuglearter. Kommunens plankonsulent forverrer Rambøllrapportens svakheter ved å komme
med direkte feilaktige slutninger om områdets verdi. Påstanden sannsynligheten for uregistrerte
naturverdier er liten på grunn av områdets karakter med hovedsakelig fulldyrka mark ignorerer
det faktum at fuglearter knyttet til dyrket mark er spesielt truet, og at en rekke rødlistete
fuglearter forekommer i stor grad på dyrket mark (f.eks. åkerrikse, vipe, storspove), og at vi ga
faktainformasjon om at minst tre slike arter hekker i området (sanglerke, stær og gulspurv).

Dersom vår dokumentasjon av fuglearter innen planområdet (jf. artsliste vedlagt vårt brev av
23.01.2017) hadde blitt tatt alvorlig, ville det vært full anledning til å gjennomføre kartlegging i felt
sommeren 2017. NOF OA stilte også sin kunnskap til disposisjon til dette. I stedet legges det fram et
syltynt notat som kalles «fagrapport naturmangfold», der enkelte artsgrupper er overflatisk omtalt
kun basert på søk i Naturbase.
I våre merknader ved oppstart pekte vi også på at planen er i strid med nasjonale mål om å
fortette og samle utbygging nær knutepunkter og eksisterende infrastruktur. NOF OA viste til
detaljregulering for det nærliggende næringsområde N6 Granvoll, som var på høring samtidig med
oppstart av Grasmogrenda næringspark, og foreslo at Granvoll ble fortettet maksimalt fordi det her
var små biologiske verdier, mens Grasmogrenda burde spares.
Uten å sette seg inn i våre forrige innspill, eller ta hensyn til disse, skriver kommunen i tidligere
dokumenter i saken (blant annet melding om fastsatt planprogram 03.04.17) at man tror at vi
har feiltolket planavgrensningen når vi foreslo at utbygging bør skje på N6 Granvoll heller enn
i Grasmogrenda. Denne antagelsen ser ut til å være basert på kommunens egen fordom om at
fulldyrket mark ikke har biologiske verdier.
Vi har ikke feiltolket planavgrensningen, men gjort en faktabasert vurdering ut fra egne
feltundersøkelser hvor vi dokumenterte at Grasmogrenda har ornitologiske verdier, mens vi ikke har
gjort funn av fugler som tilsier at Granvoll har samme verdi. Kommunen skriver at «Det forundrer
oss at de [NOF OA] kategorisk avskriver potensialet innenfor Granvoll …». Vi kan dog opplyse om
at det er basert på observasjoner i felt. Det er dermed mye mer oppsiktsvekkende at kommunen
kategorisk påstår at den dyrkete marka på Grasmogrenda ikke har verdi for det biologiske
mangfoldet, selv etter at vi har informert om at det forekommer rødlistede arter der.
Når det gjelder Granvoll føler vi det nødvendig å også opplyse om at mange av fugleartene som
nevnes som mulig forekommende (men uklart om funnene er innenfor området) i rapporten til
BioFokus (BioFokus-notat 2013-10), faktisk ikke forekommer innenfor felt N6. Dette kan vi si fordi
vi er originalkilden til en god del av funnene som nevnes. Uansett oppsummerer BioFokus at dette
området bare har verdi for vanlige fuglearter, mens vi har dokumentert at Grasmogrenda har verdi
for flere rødlistede fuglearter.
I forbindelse med reguleringssaker opplever NOF OA sjelden at faktainformasjon blir så åpenlyst
ignorert, og vi krever derfor at kommunen revurderer hele saken.
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