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Turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad
PLAN-20/00223-6

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er fylkesvise samarbeidsnettverk for naturen og friluftslivet og
har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet i fylket.
Planarbeidet har til hensikt å legge til rette for turvei mellom Ljansbruket og Ingierstrand bad og
åpne Kruttmølleplassen for parkering om sommeren. FNF Akershus er positiv til turvei, og mener
denne bør merkes som kyststi. Da planområdet ligger i strandsonen og inneholder viktige
naturverdier, ber vi om at turveien ikke utvides i den videre planprosessen for å unngå
unødvendige inngrep.
FNF Akershus er opptatt av ivaretakelse av ubebygd strandsone og naturmiljø i Oslofjord-regionen,
samt å sikre allmennhetens tilgang til fjordområdene. Nedbygging og privatisering av strandsonen er
et stort problem rundt Oslofjorden. En turvei og enkel tilrettelegging for publikum er derfor svært
positivt da fjordområdet åpnes opp for allmennheten. Turveien vil tilrettelegge for ankomst med
sykkel og til fots til populære badeplasser og et fint turterreng langs Bunnefjorden. Planen vil
tilrettelegge for parkering med bil og sykkel både for turgåere og badende. Vi mener turveien bør
merkes som kyststi. Nordre Follo har kyststi fra Bekkensten til Ås kommunegrense, og det bør være
et langsiktig mål at hele kyststrekket her får kyststi.
Planområdet inneholder flere viktige naturtyper og rødlistede arter. Områdets beliggenhet og
grunnforhold gjør i tillegg at området generelt har en høy naturverdi. FNF Akershus stiller seg derfor
positiv til at Nordre Follo har utarbeidet en ryddig og god plan med grundige utredninger og
vurderinger. Det er bra at traséen for turvei i stor grad er forsøkt lagt langs eksisterende stier og
turveier for å unngå store inngrep, som f.eks. i naturtypen kalt Bestemorstranda (nr. 71) i
planforslaget. Allikevel vil natur forringes av tiltaket, som naturtypen kalt Ljansbruket sør (nr. 72). Det
vil derfor være veldig viktig at kommunen ikke utvider turveiens bredde i den videre
planprosessen, men heller vurderer innskrenking hvis bredden skal justeres. Dette for å hindre
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unødvendige inngrep, spesielt gjennom naturtypelokalitetene og de stedene det er lite inngrep fra
før.

Reguleringsplanen for området i Oslo kommune
Reguleringsplanen for prosjektet som gjelder i Oslo kommune skal regulere turvei, småbåthavn og
fjordsenter. Vi viser til uttalelse fra FNF Oslo til denne reguleringsplanen og ber om at denne tas til
orientering av Nordre Follo kommune.
Se uttalelsen Ljansbruket - saksnr: 201014155 fra FNF Oslo her.
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