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Dette brevet sendes på vegne av Birdlife, avd. Oslo og Akershus, Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT
Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus og
Oslo og Omland Friluftsråd.

Uttalelse til

Jølsen næringspark
FNF Akershus viser til Offentlig ettersyn for Jølsen Næringspark på Lillestrøm kommunes nettsider. Vi
takker for utsatt frist til 4. januar.
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er regionale samarbeidsnettverk for naturen og friluftslivet og
har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet i fylket.
Sett i lys av dagens natur- og klimakrise og planens svært negative konsekvenser på
naturområdene i og rundt planområdet ber vi om at denne planen avvises. Planen er i strid med
nylig vedtatt arealpolitikk fra Lillestrøm kommune og kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig. Om en
slik regulering allikevel gjennomføres må det skje som en del av arbeidet med kommuneplanens
arealdel, og det må gjennomføres en prosess for vurdering av plassering av deponi i regionen sett
fra et helhetlig perspektiv. I tillegg må det gjennomføres en tilstrekkelig naturkartlegging for alle
organismegrupper innenfor planområdet, og det må gjøres en kartlegging av friluftslivsverdier.

Saken
Jølsen Næringspark ble opprinnelig vedtatt i 2019. Vedtaket ble deretter omgjort av kommunestyret i
april 2021 på grunn av saksbehandlingsfeil, da flere av naboene og andre interessenter ikke ble
varslet. Saken er nå ute til nytt offentlig ettersyn. Planforslaget beskriver en utvidelse av det
eksisterende næringsområdet på rundt 300 dekar. Det inkluderer et deponi for overskuddsmasser for
Jølsen Miljøpark, samt omlegging av eksisterende vei og bekk. Den rødlistede naturtypen ravinedal
(VU) ligger innenfor varslet areal.
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Begrunnelse for hvorfor saken må avvises
Planen er ikke i tråd med fersk arealpolitikk i Lillestrøm kommune. Langsiktig arealstrategi for
Lillestrøm kommune ble vedtatt i høst. Der står det blant annet under punkt 1.1 at
«Vi skal basere avgjørelser om arealforvaltning på kunnskap om områdene. … Naturverdier, dyrka
mark og dyrkbar mark skal vernes mot nedbygging. …» Videre under punkt 4.1 står det «Næring
basert på natur- og kulturressurser skal videreutvikles og fornyes. Ved utvikling skal det tas hensyn til
natur- og kulturverdiene i området. ...». I Lillestrøm kommunes nylig vedtatte samfunnsdel 1 står det
blant annet at kunnskapsbasert og varsom arealplanlegging er svært viktig, og at betydningsfulle
naturressurser må søkes ivaretatt. Raviner er nevnt spesifikt flere ganger. I tillegg har Lillestrøm
kommune en nylig vedtatt ravineplan (sak 185/20, vedtatt 18.11.20). I vedtaket står det følgende:
Det skal i samsvar med vedtak i sak om planstrategien for Lillestrøm kommune, sak 155/20,
utarbeides ravineplan for hele Lillestrøm kommune2. Ravineplanen for hele Lillestrøm kommune må
utarbeides før det i det hele tatt vurderes å bygge ned flere raviner.
Raviner må vernes, ikke bygges ned. Ravine er en sjelden biotop og huser ofte mange rødlistearter.
Naturtypen ravinedal har opplevd en betydelig reduksjon de siste 50 årene, særlig på grunn av nye
driftsmetoder og bakkeplanering i landbruket3. Akershus er blant områdene i landet med størst
utbredelse av naturtypen ravinedal, og kommuner i Akershus har derfor et ekstra ansvar for å ta vare
på disse. Den største trusselen for raviner er deponering av masser og bygging av ulike
infrastrukturtiltak, som vei og jernbane, industriutbygging samt jordbruk. Raviner er aktive systemer
og oppfylling og/eller bekkelukking vil være irreversibelt og ødelegge ravinen som aktivt system.
Plasseringer av store industrianlegg må utredes på overordnet nivå. Det er et stort masseoverskudd
i regionen. Lillestrøm kommune må kartlegge hvilke behov for deponi kommunen har og undersøke
om noen av behovene kan samlokaliseres regionalt eller med nabokommuner. Videre må det gjøres
en kartlegging av hvilke lokaliteter som egner seg og hvilke lokaliteter som absolutt ikke egner seg for
næring.
Utilstrekkelig kartlegging av naturmangfold. Ifølge naturmangfoldloven § 8, skal offentlige
beslutninger som berører naturmangfoldet bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Ifølge forvaltningsloven § 37 skal en sak være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Vi mener
saken ikke er tilstrekkelig utredet for naturmangfold, og at det er mulig å opplyse saken bedre.
Lillestrøm kommune planlegger ifølge samfunnsdelen å lage temaplan for ravinedalene i kommunen.
En slik kartlegging bør gjennomføres før utbygging av raviner kan vedtas. Raske
nedbrytningsprosesser i fuktige ravinedaler gir mye død ved. Mye død ved gir mye sopp, lav, moser
og insekter. Det er derfor rart at organismegrupper som ofte finnes i ravinedaler, moser, lav, sopp og
insekter, ikke omtales i planens naturmangfoldrapport. Ekstra kartlegginger, utført av Monark og
kartleggingsgruppa til sopp- og nyttevekstforeningene i Oslo og omland og Romerike, viser at det
finnes flere rødlistede arter av sopp, lav og moser, organismegrupper som ikke er vurdert i
opprinnelig naturkartlegging fra 2017. Alle funn er registrert i databasen Artsobservasjoner4. Alm ble
heller ikke registrert i 2017, selv om almeskog stedvis er dominerende.
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Utilstrekkelig kartlegging av friluftsliv. Det er feil at det ikke er registrert turområder i offentlige
databaser eller kommunale temakart. I Lillestrøm kommunes temakart er det markert sykkelvei,
sommerstier og skiløyper5. I turdatabasen til DNT, ut.no, finnes også turbeskrivelser for området.
Ifølge velforeningene i nærheten brukes området i stor grad til friluftsliv og rekreasjon, både om
sommeren og om vinteren. Området er også nærnatur for disse. I Lillestrøm kommunes
kommuneplan er viktigheten av tilgjengelighet til friluftsliv for hele befolkningen fremhevet. Brukere
av skiløyper og turstier vil bli berørt av støy og støv fra området om planene gjennomføres, og
områdets verdi som rekreasjonsområde vil bli kraftig redusert.
Arealbruk og klima- og naturkrisen - kommunen har et stort ansvar. To store kriser preger verden i
dag – klimakrisen og naturkrisen 6 7. Det er arealendringer som er den største trusselen, da særlig bit
for bit-utbyggingen som samlet sett beslaglegger og splitter opp naturområdene. For å stanse dette
må forbruket av areal stoppes. Kommunenes arealplanlegging er dermed den mest avgjørende
faktoren for å ivareta naturverdier, friluftsliv, kulturmiljø og landskap. Det hviler derfor et stort
ansvar på kommunenes politikere og administrasjoner for å ivareta naturen og mulighetene for å
bruke denne til alt fra klimatilpasning til friluftsliv og rekreasjon. Nå ser vi også ny praksis med
prinsipper om arealnøytralitet8 og arealregnskap9. Vi mener at denne saken ikke er i tråd med god
forvaltningsskikk av i dag.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus
Maria Rundhaugen Tesaker
Koordinator
FNF Akershus
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