
Holmlia lokalhistorie 
v/ Marius Park Pedersen
Ravnkroken 40 A
1254 Oslo   Oslo, 8.november 2022

Til Nordre Follo kommune

Vedr. Innspill til høring - Innspill til planforslaget - sak 22/01254 

Viser til § 2.3 Områderegulering For følgende områder skal det gjennomføres en 
områderegulering før det kan fremmes forslag til detaljregulering: • Rosenholm Campus/Li 
gård (jf. Temakart 14 og 15, H810_1 og H820_1) 

Forslag til endring:

Fra «Områderegulering for følgende områder skal det gjennomføres en områderegulering 
før det kan fremmes forslag til detaljregulering»

Tillegg føyes inn som forslag til vedtak: «Skogen i H810_1 med det grønne beltet fra 
Mastemyrveien i vest til fredet bygdeborg i øst får en permanent vernesone. Dvs. I en evt. 
detaljregulering skal dette grøntområdet bevares og ikke bebygges».

Vedlagt begrunnelse for bevaringshjemling.

Med vennlig hilsen
Marius Park Pedersen
Prosjektleder

Holmlia lokalhistorie
holmliahistorie.no
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VEDLEGG

PLANLAGT BOLIGPROSJEKT VED ROSENHOLM CAMPUS. GAMMEL VIKTIG SKOG 
KAN BLI TOTALT ØDELAGT.

Aspelin Ramm og OBOS ønsker å bygge om lag 500 boliger og en ny barnehage i 
området rundt Rosenholm Campus. Kommunen (Nordre Follo) har ikke vært i modus for 
prioritering men utbyggerne har lenge ønsket en fremskynding av omreguleringen.

Kommunen på sin side viser til at det må en områderegulering til for at man kan starte en 
detaljregulering.

Saken sto i Oppegård Avis 12.mars 2022 og overskriften: "Ber kommunen å prioritere 
boligprosjektet på Rosenholm".

Link til saken:https://www.oavis.no/barnehage-bolig-gard/ber-kommunen-om-a-prioritere-
boligprosjektet-pa-rosenholm/643891
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Vi som ønsker skogsområdet og naturlandskapet her bevart ønsker at dette 
området tas HELT UT av en fremtidig potensiell plan for utbygging. 

HELE SKOGEN RISIKERER Å BLI ØDELAGT
Konsekvensene ved en utbygging er at et flott skogsområde bak Søndre Aas gård (også 
kalt «Gårdsskogen» og «Bertramskogen») som er et flott grønt- og friområde til Holmlia 
syd blir rasert og ødelagt (Søndre Aas gård, Bertramjordet borettslag, Dyretråkket 
borettslag samt mange barnehager og skoler har turer hit daglig). Det er også beboere på 
Holmlia som har flyttet hit nettopp på grunn av nærheten til grøntområdene.

VIKTIGE FORTIDSMINNER, SJELDEN SKOG, KULTURARV
I tillegg kan viktige potensielle fortidsminner gå tapt:

Det er viktig å undersøke hele området grundig med stikkprøver. Grunnen er at høsten 
2020 fant feltarkeologer interessante steinalderfunn kort avstand fra det planlagte 
boligområdet.

Det planlagte boligområdet ligger enda høyere i terrenget enn funnstedet fra 2020 og i 
syd. Det er stor sannsynlighet for at også dette området har vært lokasjon for bosetninger 
og aktivitet. Mye av det planlagte boligområdet har beliggenhet på 90-100 meter over 
havet, som da var på land på sydenden av datidens skjærgårdsøy.

NATURVERN OG RØDLISTEDE ARTER

Det er rødlistede arter i skogen, funn av "grønnfink", fugleart. De andre østover er fauna, 
"Selinum carvifolium", registrert av Norsk Botanisk Forening og "Dronningstarr" registrert 
av Naturhistorisk museum + en fugleart, Sturnus vulgaris, registrert av Norsk Ornitologisk 
Forening. (Kilde: Norsk Institutt for Bioøkonomi)

Den planlagte bebyggelsen er også nærme den «Rosenholm-sumpen» som inneholder 
sjeldne isotoper. Mer informasjon kan leses i rapporten «Naturverdier og landskapsøkologi
på Rosenholm» utarbeidet av Ulrika Jansson, Kjell Magne Olsen og Anders Thylén.

I denne rapporten fremkommer det 3 steder med rødliste naturtypen «Kalk- og 
lågurtfurskog» som har høy risiko for å dø ut. I dette området er det gammel furuskog hvor
trærne kan være opptil 200 år gamle (side 16-19). Rapporten kan lastes ned 
her:https://biofokus.holmliahistorie.no
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