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Merknader til forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård
2019–2030
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at forslag til ny
kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård, er lagt ut til offentlig ettersyn. Våre merknader
gjelder primært arealdelen av kommuneplanen, som styrer mye av arealbruken.
Generelle kommentarer
Planen har mange gode, overordna formål, som å opprettholde naturgrunnlaget, sørge for bærekraftig utvikling, stoppe tap av naturmangfold, sikre friluftsliv og ikke minst legge til rette
for arealnøytralitet. I praksis følges ikke dette opp fordi kommunen foreslår å bygge ut mange
verdifulle områder. Dette har særlig sammenheng med at det både ønskes og legges opp til stor
befolkningsvekst.
I planutkastet settes det av mye areal til bolig- og eller næringsutbygging i områder med rikt
biologisk mangfold og stor verdi for enkelt friluftsliv. Dette er i konflikt med prinsippet om
arealnøytralitet, opprettholdelse av naturgrunnlaget og å stoppe tapet av biomangfold. Det
undergraver også målet om en bærekraftig utvikling og reduserer mulighetene for befolkningen til å
drive friluftsliv i nærområdet, noe som har stor positiv effekt på trivsel og folkehelse.
Merknader til foreslåtte utbyggingsområder
NOF OA vil framheve det som positivt at utbyggingsområdene på Svartskog (B11-B23 og N11-N18;
bolig og næring), på grunn av konflikt med Regional plan for areal og transport i OA, er tatt ut
av kommuneplanen. Det er likevel foreslått utbygging i mange andre områder som av hensyn til
naturverdier og friluftsliv bør bevares, og der utbygging rimer dårlig med kommunens mål om
arealnøytralitet. Det går ikke an å proklamere arealnøytralitet dersom den først skal gjelde etter at
diverse nye utbygginger er realisert. Arealnøytralitet betyr som kjent null tap av natur, det vil si at
utbygging skjer ved fortetting og ved å bruke allerede utnyttede arealer.
I forslaget til kommuneplan er både viktige skogområder som Ødegården skog (BT1 og BT2), Nedre
Ekornrud (B8) og Rikeåsen (B1), alle med rikt biologisk mangfold og rødlistearter, og sentrumsnære
arealer ved Kolbotn (Kollen og Skrenten) samt Lokes vei (B5) foreslått bebygd. NOF OA krever at
disse områdene tas ut av planen.

Om vassdrag og våtmark (blågrønn struktur)
Vi savner et eget punkt i kommuneplanen som behandler elver og bekker. Planen bør ha konkrete
mål om bekke/elveåpninger, sikring/reetablering av kantvegetasjon langs vassdrag, restaurering
av vassdrag som i dag er ødelagt og byggeforbudssoner mot elver og bekker. Det er positive
formuleringer om dette i kapitlet «Blågrønne strukturer og natur», men de er verken konkrete eller
forpliktende nok.
Det er likevel grunn til å gi støtte til at kommunen vil:
• sikre at parker, 100-meterskoger og andre grøntarealer fremmer livskvalitet for innbyggerne og
fungerer som habitat og funksjonsområder for planter og dyr.
• fremme bærekraftig bruk av økosystemer (skog, matjord, hav).
• restaurere strategisk viktige økosystemer, naturtyper og økologiske funksjonsområder.
• registrere og bekjempe svartelistede arter.
• forvalte kommuneskogen med friluftsliv og vern som bærende grunnlag.
• gjenåpne bekker samt sikre våtmarksområder mot kanalisering og myrer mot drenering slik at de
kan bevares som karbonlagre.
Skal disse målsettingene bli realisert, betinger det imidlertid at foreslåtte utbygginger som er i
konflikt med disse målene (de mest negative er omtalt over) tas ut av planen.
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