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Kommuneplan for Nannestad 2018-2035 – arealdelen 
 
Under rullering av Nannestads kommuneplan i år er arealdelen ute til offentlig høring fram til 15. 
oktober 2018.  Vi viser til nylig utlagte sakspapirer. 
 
«Grønn strek» og Nannestad  sentrum 
Under de innledende møtene i kommuneplanutvalget har vi presisert at vi ikke ønsker boligbygging 
på Bjørkemåsan nord for Nannestad sentrum, og derfor ønsker at «grønn strek» her, som til nå har 
innesluttet litt over halve myrarealet til Bjørkemåsan, flyttes sørover og inntil boligene som tidligere 
er blitt bygd på Nannestadmåsan.  (Bjørkemåsan og Nannestadmåsan var tidligere et 
sammenhengende høgmyrsområde.) 
 
Det ble i 2007 vedtatt en reguleringsplan for boligbygging (som ikke er påbegynt) på noe av 
Bjørkemåsan innafor eksisterende grønn strek her, men dette var før en kjente til myrenes betydning 
i klimasammenheng når det gjelder å «holde på klimagasser», det vil si viktigheten av å unngå at det 
lagrete karbonet i myr blir oksydert til karbondioksyd og slipper ut i atmosfæren.  I tillegg til å være 
uvurderlig i klimagass-sammenheng er Bjørkemåsan også et naturlig og gratis bufferområde ved 
kraftige regnskyll, noe som må anses svært viktig der den ligger i overkant av leirraviner med 
kvikkleire mot elva Leira i vest og Leirbekken i sør (sør for det nye boligbyggefeltet 
Engelsrudhagen). 
 
Bjørkemåsan er dessuten det største høgmyrsområdet vi har igjen i Nannestad, og uvurderlig for 
fuglelivet; f. eks. det eneste stedet i Nannestad der storspova (VU) fortsatt hekker.  
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Den politiske sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel 
Våre partier vil ved den politiske sluttbehandlingen framsette forslag om at «grønn strek» nord for 
Nannestad sentrum trekkes  sørover og bort fra Bjørkemåsan, idet vi ikke kan tillate at Bjørkemåsan 
skal påvirkes av noen form for utbygging.  Vi mener at den må bevares som det viktige 
landskapselementet den er både i klmagass-, nedbørsbuffer- og naturmangfoldsammenheng. 
 
 
Med hilsen 
 
      Morten Marthinsen                      Kristin Antun   Kåre Homble 
(leder Nannestad Bygdeliste,                 (leder Nannestad MDG,         (leder Nannestad SV, 
      sign.)        sign.)        sign.)    
 
 


