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Merknader til forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst
NOF OA viser til at vi, etter høringsfristens utløp, har mottatt forslag til detaljregulering for
Engelsrudhagen øst, med frist 18.02. til å uttale oss. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi i mars 2014
uttalte oss til områdeplanen for Engelsrudhagen, som vi hadde diverse kritiske merknader til.
Detaljreguleringsplanen for Engelsrudhagen øst berører noen av de samme verdiene, og er blant
annet i konflikt med ravinelandskap (rødlista naturtype), verna vassdrag og sannsynlig rikt biologisk mangfold. En klar mangel ved høringsmaterialet er at det ikke er lagt ved noen rapport om
biologisk mangfold, bare vist til en veldig mangelfull og overflatisk delrapport fra 2013, som gjaldt
arealet for områderegulering. NOF OA pekte i 2014 på at denne biomangfoldrapporten ikke var
god nok, og at det var nødvendig med supplerende undersøkelser. Det ser altså ikke ut til å være
gjennomført. Dermed er det ikke mulig for høringspartene å ta stilling til om viktige naturverdier
blir bygd ned gjennom denne planen.
Planområdet består av skog og grenser til ravinedaler med bekkedrag og dyrka mark, og brukes
av lokalbefolkningen som nærfriluftsområde. I 2014-rapporten nevnes det en ravine i vest og at
planarealet er en del av et større hjorteviltområde. Ravinen i øst som også er en bekkedal og utgjør
kanten av planområdet, er imidlertid ikke omtalt. Denne ravinen er frodigere enn den i vest, og ser
ut til å ha et større potensial når det gjelder artsmangfold. Ved utbygging blir bekkeravinen med
kantskog vesentlig redusert, og det er fare for at arter som har tilhold der i dag vil forsvinne fra
området.
NOF OA har ikke undersøkt planområdet, men biotopen med blanding av skog, dyrka mark og bekk
rommer sannsynligvis rødlista arter som rosenfink, stær og gulspurv samt ulike arter sangere.
Områdets varierte karakter, med en blanding av skog, dyrkbar jord, ravinedaler og bekker, gir stort
potensial for et rikt artsmangfold. Vi går derfor mot en slik massiv utbygging som det legges opp til
(211 boenheter fordelt i kjedet enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse), og krever at planområdets
formål vurderes grundig etter naturmangfoldlovens §§ 8–12.
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