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0554
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aasne@aasne.no

92066997
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Velg sak du vil gi høringssvar til

Detaljregulering for Vildmark og Ragnarud
Saksnr.

18/136
Høringssvar

INNSPILL TIL HØRING VEDRØRENDE OPPEGÅRD KOMMUNES FORSLAG TIL DELALJREGULERING
FOR VILDMARK OG RAGNARUD.
Jeg registrerer med både undring og uro at det fra Oppegård kommunes side nå ønskes å tilrettelegge for utbygging
av Eventyrskogen på Svartskog, eller Svartskoglia, som den også kalles, åsen som følger Bunnefjorden fra nord til
sør og dekker området mellom de to langsgående veiene Linnekastveien langs sjøen og Framveien oppe i høyden.
Dette er en helt spesiell skog, gammel, og med naturlig vekst preget av rik variasjon, et vell av sjeldne arter og et
særdeles rikt dyreliv som spenner fra gaupe, til rev, rårdyr og elg. Det finnes også en rumpetrolldam her, av det
sjeldne slaget, som betyr mye for ungene i nærområdet.
Et stort antall instanser stiller seg kritiske til dette forslaget, noe kommunen selvsagt har registrert allerede. At et
parti som Høyre nå, i en tid hvor den grønne bølgen ruller inn over landet, og flere og flere mennesker både innser
og erkjenner at vi må ivareta de mest sårbare områdene rundt oss, er knapt til å tro.
Selv flytter jeg og min mann til Svartskog til neste år, og til Framveien 60, hvor vi er en av tre som skal bygge hus i
et område som ligger godt innenfor malen for hensiktsmessig og skånsom bygging. Jeg hadde aldri forestilt meg at
en kommune som Oppegård, er i stand til å forvalte naturressursene og et LNF-område slik det nå fremkommer av
kommunens planer.
Det foreliggende forslaget er i strid med den nylig vedtatte områdereguleringsplanen for Bålerud, det bryter med
føringer om fortetting rundt kollektive knuteopunkt, og har svært mange miljømessige konsekvenser, som bryter
med en ny tidsånd der natur naturmangfold og sårbare områder burde vært underlagt en helt annen kommunal
omsorg og fintfølelse enn det som nå har framkommet.
Aasne Linnestå, 06.0.6.19
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