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Innspill til kommuneplanenes arealdel for Nannestad 2018 - 2035: 

 

På vegne medlemmene i Prestmosen nord velforening anmoder vi Nannestad kommune om at «grønn 
strek» nord for Nannestad sentrum trekkes sørover og bort fra Bjørkemåsan, inntil eksisterende 
bebyggelse.  Vi mener at man ikke kan tillate at Bjørkemåsan skal påvirkes av noen form for utbygging og 
at den må bevares som det viktige landskapselementet den er både i klimagass-, nedbørsbuffer- og 
naturmangfoldsammenheng. Dette er også et mye brukt rekreasjonsområde for beboerne i nærområdet 
både sommer som vinter. 

I 2007 ble reguleringsplan for boligbygging på deler av Bjørkemåsan innenfor eksisterende grønn strek 
vedtatt, og 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 karbondioksid 
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.  

I en oversikt over høgmyrer i sørøst-Norge fra 2015 (Anders Lyngstad og Else Marte Vold: Kartlegging av 
typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. NTNU, 
Naturhistorisk rapport 2015-3) angis arealet for Bjørkemåsan å være 554 daa, noe som må innbefatte de 
delene av den opprinnelige sammenhengende myra som nå er bygd ned. Påvirkningsverdien for 
Bjørkemåsan er satt til 4 (på skala 1-5), det samme som for den sentriske høgmyra Flakstadmåsan 
(Jødalsmåsan), der ca. halve arealet (av 1259 daa) er mer eller mindre påvirket av torvdrift. Om vi ser 
bort fra det allerede nedbygde området av Bjørkemåsan/Nannestadmåsan, antar vi påvirkningsverdien 
til Bjørkemåsan er 2 (på grunn av spor etter tidligere torvdrift i vestkanten), eller at Bjørkemåsan er ei 
tilnærmet intakt eksentrisk høgmyr, som har enorm verdi i landskapet både som klimagasslager, svamp 
for å hindre flom ved regnskyll og med sine store naturverdier. 

Intakte høgmyrer er også en stor mangelvare i de andre deler av landet hvor høgmyrer forekommer. 
Høgmyr er også en trua naturtype i europeisk sammenheng. 

Vern av Bjørkemåsan er derfor en viktig sak for innbyggerne og for det rike naturmangfoldet vi har i 
Nannestad. 

 



Fylkesmannen skriver i et brev til Nannestad kommune i forbindelse med reguleringen av MyCube 
prosjektet, som ligger i tilknytning til Bjørkemåsan, at Bjørkemåsan er i et område som er utenfor det 
prioriterte boligområdet i den regionale planen for areal og transport, og at Nannestad kommune har 
store arealer andre steder som egner seg mye bedre for boligutbygging. Derfor ser vi ingen grunn til at 
man ikke kan flytte den «grønne streken» og heller benytte seg av andre arealer i kommunen til 
boligbygging. 

Vi mener at det i reguleringsplanen fra 2007 fremgår at det er manglende vurderinger etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12, og at det ikke er tatt hensyn til naturverdiene i planområdet i tråd med 
nasjonale forventninger etter dagens standard. 

 

 

Med hilsen 

 

Kai Hartmann  

Prestmosen nord velforening


