
Merknader til forslag til kommuneplanens arealdel, Nannestad 2018–2035

NOF OA viser til at forslag til arealdelen av kommuneplanen har vært på høring. Dessverre uttaler 
vi oss noe etter fristen, men håper at våre merknader likevel tas med videre i planprosessen. 
Vi anser kommuneplanens arealdel som det kanskje viktigste plandokumentet kommunen 
utarbeider i løpet av en fireårsperiode, og beklager at våre merknader kommer først nå, men som 
en fylkesavdeling med stort sett frivillig arbeid har vi begrenset kapasitet til å følge opp alle 23 
kommuners plansaker. Vi kommenterer primært områder som foreslås omregulert til bolig- eller 
næringsformål, og der naturverdiene er store eller ikke er kartlagt godt nok. Under er de områdene 
(feltene) vi vurderer som mest uheldig å omregulere.

Nannestad sentrum
B40: Dette er arealer i nærheten av Engelsrudhagen, hvor NOF OA tidligere har gått mot mange 
av de foreslåtte planene. Dette ser etter vår oppfatning ut til å være konfliktfylt, med potensial for 
biologisk mangfold, ravinedaler osv. Området bør tas ut av planen, eventuelt må det foretas grundig 
om omfattende kartlegging av flora og fauna.
B16: Dette er utvidelser av boligfelt inn på Bjørkemåsan. Dette er en hekkelokalitet for storspove 
(kategori sårbar, VU, i Norsk rødliste for arter 2015), og boligbygging vil dessuten føre til frigjøring 
av CO2 hvis myra graves opp (jf. sak ved Sjusjøen hvor kommunen måtte beklage at de hadde 
brukt myr til hyttefelt). Torvmyrer i lavlandet er under svært stort press fordi de fleste er nedbygd. 
Området bør tas ut av planen.

Moreppen
N5b: Dette er et svært stort areal som foreslås brukt til næringsformål. Nabofeltet som NOF OA 
klaget på (fordi det var påvist mange interessante arter på arealet) er ødelagt, og felt N5b får da 
større verdi og er viktigere å bevare. Her vil det gå tapt et stort areal av en naturtype som er under 
hardt press (flate moer med barskog). Området bør tas ut av planen.

Øvrige områder
Utenom områdene nevnt over ligger de foreslåtte utbyggingsarealene mest i barskog der det ikke er 
påvist store naturverdier, og det er heller ikke i særlig grad foreslått omregulering på dyrka mark, 
noe NOF OA vurderer som positivt.
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