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Merknader til forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura
NOF OA viser til at forslag til detaljregulering for Haugerud er lagt ut til offentlig ettersyn.
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ny, konsentrert småhusbebyggelse i tillegg til å
regulere eksisterende eneboligtomter innenfor planområdet, som blant annet består av skog og en
grunn myrdam omgitt av myr/sumpskogmark (vannkantsamfunn som finnes i raviner på Romerike).
Det er gjort en kartlegging av naturmangfold, men den ser ikke ut til å omfatte fugler. Det er
imidlertid påvist en lokalitet av naturtypen vannkantsamfunn (elvesnelle–starr–sumputforming),
som er klassifisert til B (viktig). Likevel konkluderes det i rapporten med at om denne viktige
naturtypen går tapt ved utbygging vurderes det som en liten tilleggsbelastning for naturtyper i
distriktet. Det høres umiddelbart litt overraskende ut, da naturtypen er knyttet til raviner, som
begynner å bli svært sjeldne på Romerike. For øvrig konkluderer rapporten med at det ikke er gjort
funn av rødlista arter.
Vi kan opplyse om at NOF OA har påvist hekking av hønsehauk i 2016 bare 400 meter fra
planområdet. Hønsehauken er i Norsk rødliste for arter 2015 klassifisert som nær trua (NT).
Hønsehauken benytter med stor sannsynlighet skogen i planområdet som jaktterreng.
Dette er viktig informasjon som naturtypekartlegginga ikke har klart å fange opp. Det påligger
kommunen et stort ansvar å ta i bruk et areal som tilhører territoriet til en rødlista art. Kommunen
bør vurdere å legge bort reguleringsplanen og finne et erstatningsareal. Uansett er det helt uaktuelt
å drive anleggsarbeid i området i hønsehaukens hekketid, spesielt i tida 01.03.–31.07., og i enda
mindre grad fjerne trær innen planarealet i den samme perioden. Det vil være brudd på lovverket.

Vennlig hilsen

Håkan Billing
leder NOF OA

Éric Roualet (sign.)
naturvernkontakt for Nannestad

