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Gruppen Bevar sørenden av Kolbotntjernet | Facebook er et innbyggerinitiativ 
som ble opprettet i forbindelse med PLAN-20/00595 Varsel om oppstart av 
planarbeid - områderegulering for Nedre Ekornrud. Dette er en offentlig gruppe 

med 453 medlemmer, med et jevnt tilsig av nye. 
 

Samtidig ble det opprettet en underskriftskampanje: «NEI TIL UTBYGGING AV 
NEDRE EKORNRUD / BEVAR SØRENDEN AV KOLBOTNTJERNET» 

Lenke til underskriftskampanjen: https://www.underskrift.no/vis/10051/ 

På kort tid har et betydelig antall innbyggere signert underskriftskampanjen, som 

vil være aktiv frem til saken skal behandles politisk i Nordre Follo kommunestyre. 
I dag 12.desember -22 er det i underkant av 670 underskrifter, og det er et 
jevnt tilsig av nye underskrifter. 

Her er teksten til underskriftskampanjen: 

«Til: Nordre Follo kommune og politikere 

NEI TIL UTBYGGING AV NEDRE EKORNRUD 

BEVAR SØRENDEN AV KOLBOTNTJERNET SOM FELLES NATUR- OG 
KULTURLANDSKAP 

Signer hvis du ikke ønsker utbygging av Nedre Ekornrud, et unikt natur- og 

kulturlandskap i sørenden av Kolbotntjernet/vannet. 

Nordre Follo kommune har gjenstartet arbeidet med områderegulering av Nedre 
Ekornrud. Området er avsatt som prioritert utbyggingsområde i kommuneplan 
for Nordre Follo 2019-30. 

Foreløpige føringer er boligbebyggelse på det flate området mellom Kollen og 
Strutsåsen, med biladkomst via Peder Sletners vei. 

Planområdet er i dag ubebygd og i praksis vil dette medføre at sentrale deler av 

Nedre Ekornrud, som i dag er vårt felleseie og lett tilgjengelig for alle, blir 
privatisert og utilgjengelig for allmennheten. 

Planområdet har avrenning til Kolbotntjernet og drikkevannkilden Gjersjøen. 

Naturen rundt Kolbotntjernet/vannet er under stort press av utbygging og Nedre 
Ekornrud er et viktig område å bevare og restaurere som et ubebygd 
naturområde. 

Nedre Ekornrud er særlig verdifullt for frilufts- og dyreliv og brukes hele året av 

kommunens innbyggere. Området brukes til trening, mosjon, naturopplevelser 
og rekreasjon, og er et viktig naturområde med hensyn til flora, fugler og 

dyreliv. 

Nedre Ekornrud ligger noen hundre meter fra utbyggingen ved Myrvoll stasjon og 
en liten halvtimes spasertur fra Kolbotn sentrum. Det er også en naturlig 

ferdselsåre fra Greverud og Myrvoll via Solbråtan til Kolbotn sentrum. 

Gjennom å beholde planområdet ubebygd og i kommunalt eie, kan Nordre Follo 
kommune bevare og restaurere Nedre Ekornrud til glede for innbyggere og det 
biologiske mangfoldet. 

https://www.facebook.com/groups/1229678357859779/
https://www.underskrift.no/vis/10051/


Nordre Follo kommune har med dette en mulighet til å bli en foregangskommune 

som viser at de tar FNs bærekraftsmål og egne målsetninger og føringer i 
kommuneplanen på alvor. « 

 

 

 

På vegne av gruppen «Bevar sørenden av Kolbotntjernet» og 
underskriftskampanjen «Nei til utbygging av Nedre Ekornrud. Bevar sørenden av 

kolbotntjernet som felles natur- og kulturlandskap.», Karen Lorch-Falch Lind og 
Bjørg Eide 

 


