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Merknader til forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen
NOF OA viser til at forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen er lagt ut til offentlig
ettersyn. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at vi i mars 2014 uttalte oss til områdeplanen for
Engelsrudhagen, som vi hadde diverse kritiske merknader til.
Detaljreguleringsplanen for BK1 Engelsrudhagen berører noen av de samme verdiene, og er
blant annet i konflikt med ravinelandskap (rødlista naturtype), verna vassdrag og stort biologisk
mangfold. En klar mangel ved høringsmaterialet er at rapporten om biologisk mangfold ikke er lagt
ved. Dermed er det ikke mulig for høringspartene å ta stilling til om viktige naturverdier blir bygd
ned gjennom denne planen. Det er kun vist til en veldig mangelfull og overflatisk delrapport fra
2013, som gjaldt arealet for områderegulering.
Vi påpekte i 2014 at denne rapporten var så dårlig for enkelte artsgrupper, som insekter, amfibier
og krypdyr. Dette var ikke nevnt i rapporten, fugler var omtalt i én setning (opplisting av et fåtall
arter), og pattedyr/vilt hadde kun et lite avsnitt, til tross for at vi ba om at det i det minste ble utført
supplerende undersøkelser. De sporadiske feltbesøkene var konsentrert om landskap og vegetasjon,
og i mindre grad forekomst av faunaelementer. Vi dokumenterte i vårt innspill ved oppstart at vi
ved tre korte besøk nær planområdet registrerte 42 fuglearter (to rødlista), 29 av dem som hekkende,
og vi anbefalte av den grunn at det ble gjort grundige, fullstendige fugletakseringer vår/forsommer.
Dette har heller ikke blitt fulgt opp nå i arbeidet med detaljplanen, og for dette temaet må vi
konstatere at kunnskapsgrunnlaget er altfor dårlig.
NOF OA vil også understreke det Fylkesmannen trekker fram, at ravinene i planområdet er del av et
større ravinesystem og at bekkene som renner gjennom ravinedalene ikke må forringes eller endres.
Formålet med reguleringpslanen, nemlig oppføring av rekkehus og blokker, må vurderes etter
naturmangfoldlovens §§ 8–12. Vi vil til slutt påpeke at områdets karakter, med en blanding av skog,
dyrkbar jord, ravinedaler og bekker, gir stort potensial for et rikt artsmangfold. Slike områder er
viktige å bevare, og når tiltaket i tillegg er i konflikt med rødlista naturtype og verna vassdrag, bør
kommunen skrinlegge denne utbyggingsplanen.
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