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Merknader til oppstart av detaljregulering for Fossen Søndre
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) og Drøbak-Frogn lokallag viser
til varsel om oppstart av detaljregulering og høring av utkast til planprogram for Fossen Søndre.
Planområdet har viktige naturelementer, blant annet fordi det omfatter utløpet av Åroselva i
Bunnefjorden og dermed overgangssona mellom fersk- og saltvann. Slike utløpsområder har ofte et
større biologisk mangfold enn resten av kystbeltet. I tillegg er det registrert sjeldne fuglearter her. Vi
vil derfor komme med merknader til oppstart og planprogram.
Generelt
Norsk natur er under et stadig større press, dels på grunn av menneskeskapte klimaendringer men
også i stor grad fordi arealer bygges ned i økende tempo. Dette skjer også i Frogn der verdifulle
områder omdisponeres til industri-, nærings- og boligarealer samt infrastruktur. Naturen har
egenverdi i form av sikring av biologisk mangfold og er dessuten viktig i et helseperspektiv fordi
den gir rekreasjon og naturopplevelse. I områder hvor vassdrag møter kyst bør man være ekstra
forsiktig med å bygge ut ytterligere, og legge enda mer vekt på bevaring av naturverdier.
Merknader
Fossen Søndre består av dyrka mark, skog, elv/bekk og kyst/fjord. Planområdet ligger innerst i
Bunnefjorden, og er sentralt for fugl på trekk og næringssøkende arter særlig vinterstid. Fiskeørn
som hekker lenger inn bruker også området til næringssøk i hekkeperioden. Arten har maks tre
hekkende par i kommunen, og er totalfredet. Planarealet brukes også av måker, gjess, ender og
vadefugl, samt den hos oss sjeldne arten isfugl (5–10 hekkende par i Norge).
Indre del av Bunnefjorden har allerede noe industri og næring, og ved å gjennomføre den skisserte
omregulering (etablere lager- og logistikkbygg i sør på skogvokst areal og bygg for landbasert, lett
industri i nordvest på dyrka mark/strand) blir det totale presset på området stort, og arter som i
dag bruker området blir tvunget ut. Slik virksomhet bør lokaliseres på Måna eller andre etablerte
næringsområder i Frogn, ikke i sårbar kystnatur med skog og dyrka mark. Planområdet ligger
også delvis innenfor 100-metersbeltet mot sjø, der det i utgangspunktet er byggeforbud (jf. plan- og
bygningslovens § 1–8).

Den planlagte virksomheten vil også generere mer tungtrafikk i området, noe som betyr ytterligere
forstyrrelse for fuglelivet og for de som bruker området til fiske og rekreasjon.
Frogn kommune har nylig mottatt en pris for sitt arbeid med jordvern. Det vil være veldig uheldig
og gi et dårlig signal om det her gis tillatelse til å bygge ned dyrka mark.
Vi mener at planen bør avvises og at den planlagte industri- og lagervirksomheten legges til mindre
sårbare områder i kommunen.
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