
From:                                 "Asle André Orseth" <a.a.orseth@gmail.com>
Sent:                                  Wed, 9 Nov 2022 20:54:05 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>
Subject:                             Sak 22/01254 - Innspill til planforslag for kommuneplanens arealdel
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Hei, 

Viser til høring av ny arealdel for kommuneplan 2023-2034 og vil med dette gi innspill til 
følgende område:

Nøstvedtmarka, område rundt Haugland.
VERSJONID 2022-10-05 

15:42:29.921465000

omradeid 3,020

kartutsnitt:
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Området er regulert for fremtidig idrettsformål. Så vidt meg bekjent har det vært snakk om 
tilrettelegging for golfbane.

Dette bør omreguleres til LNF-område.

Området har en svært stor verdi som friluftsområde. Det er tett på bebyggelsen på Hebekk og 
Dalstunet/Langhus, og området brukes av svært mange. Området avsatt for idrettsformål er så 
stort at "Hebekkskogen"/Nøstvedtmarka vil miste mye av sin karakter som friluftsområde. Dette 
er trolig det området av høyest rekreasjonsmessig verdi for flest innbyggere i Ski. Med en stor 
befolkningsvekst nå og i fremtiden er det svært viktig å hegne om de større sammenhengende 
friområdene som gjenstår. 
En golfbane vil begrense ferdselen over et stort område, og vil trolig også ha negativ innvirkning 
på dyrelivet.

Kommunen bør dessuten være svært forsiktig med sin del av Nøstvedtmarka, da store deler av 
naturområdet i vest tilhører Ås kommune. Man har ikke kontroll over hvordan Ås kommune 
forvalter sine arealer, og det har tidligere vært foreslått å utvikle deler av arealet øst for E18 til 
industri. Derfor er det svært viktig å drive en forvaltning til det beste for natur, mennesker og 
miljø i de arealene som tilhører Nordre Follo kommune.

Vennlig hilsen,

Asle Orseth 

Skogveien 33d, Ski
Tlf 977 78 096
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