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Høringsinnspill sak 22/01254 
Nedre Ekornrud/Sørenden av Kolbotnvannet/Kolbotn

▶BEVAR  FRILUFTSOMRÅDET
Behovet for naturområder på Kolbotn er større enn noen gang. Vi blir stadig flere på 
mindre plass. Nedre Ekornrud er en av Kolbotns mest verdifulle, kortreiste 
friluftsområder. Det er et større sammenhengende natur- og friluftsområde som er 
tilgjengelig for små og store hele året. Fyllingen/planområdet ligger høyt og luftig i 
terrenget og utgjør et slettelandskap med vid utsikt til Kolbotn sentrum, Kolbotnvannet 
og drikkevannskilden Gjersjøen.

Myrvoll stasjon, med leilighetsbebyggelse til 2000 innbyggere, ligger fem minutters 
spasertur fra Nedre Ekornrud. Fra Kolbotn sentrum tar turen til Nedre Ekornrud en 
halvtimes tid. Området utgjør en del av "runden rundt Kolbotnvannet" og er inngangen til 
turstiene til Gjersjøen og over Kantoråsen. Nedre Ekornrud er også en naturlig ferdselsåre 
fra Greverud og Myrvoll via Solbråtan til Kolbotn sentrum. Barnehagene i nærheten, som 
Ekornrud barnehage og Haukeliveien barnehage, benytter området ukentlig som 
turområde og som bilfri ferdselsåre til Kolben og Kolbotn sentrum. 

▶  BEVAR KOLBOTNVANNET 
Naturen rundt Kolbotntvannet er allerede under stort press av utbygging og forurensning 
fra asfalterte og tettbebygde områder. Planområdet har avrenning til Kolbotnvannet og 
drikkevannskilden Gjersjøen. 
Den nye rapporten fra Norsk institutt for vannforskning (15.6.2022) undersøker 366 
innsjøer. Kolbotnvannet er en av vannene i Norge, som kommer dårligst ut med økt 
tilførsel av fosfor og nitrogen, som fører til oppblomstringer av potensielt giftige 
cyanobakterier:
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friluftsområder. Det er et større sammenhengende natur- og friluftsområde som er
tilgjengelig for små og store hele året. Fyllingen/planområdet ligger høyt og luftig i
terrenget og utgjør et slettelandskap med vid utsikt til Kolbotn sentrum, Kolbotnvannet
og drikkevannskilden Gjersjøen.

Myrvoll stasjon, med leilighetsbebyggelse til 2000 innbyggere, ligger fem minutters
spasertur fra Nedre Ekornrud. Fra Kolbotn sentrum tar turen til Nedre Ekornrud en
halvtimes tid. Området utgjør en del av "runden rundt Kolbotnvannet" og er inngangen til
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«Kolbotnvannet ligger i et område med betydelig urbanisering, inkludert boligbygging 
samt utbygging av vei og jernbane, noe som kan medføre økte tilførsler av fosfor og 
nitrogen til innsjøen i de kommende årene, dersom tilstrekkelige avbøtende tiltak ikke 
blir iverksatt for å motvirke dette» 
Rapporten peker på to effektive tiltak. Det ene går på å ikke legge til rette for mer 
tettbebyggelse ved Kolbotnvannet. Det andre går på å renovere vann og avløp i 
nedbørsfeltet til Kolbotnvannet. 
Rapporten er alarmerende og slår også fast at klimaendringer med varmere vann og mer 
styrtregn vil kunne forverre algeproblemene ytterligere. 
Å legge til rette for ytterligere urbanisering med et nytt boligfelt i sørenden av 
Kolbotnvannet vil være stikk i strid med alle anbefalinger (se også PURAs anbefalinger i 
årsrapportene) og bidra til økt forurensning av et svært sårbart Kolbotnvann, som renner 
ut i drikkevannskilden Gjersjøen. 
Fyllingen/planområdet er et tidligere avfallsdeponi. Avfallsdeponiet har stått åpent (uten 
bom) i mange år (80-tallet) i følge flere innbyggere. Kommunen har ikke hatt kontroll på 
hvem som har dumpet avfall der eller hva avfallet inneholder. Grunnarbeidene og 
gravingen vil utgjøre en risiko for avrenning av forurensede stoffer til Kolbotnvannet. 
▶  BEVAR DYRENES LEVESTED
Med utbyggingen på Myrvoll stasjon, noen hundre meter fra Nedre Ekornrud, har store 
leveområder for dyrene gått tapt. 
På Nedre Ekornrud er det observert ekorn, rev, rådyr, elg, pinnsvin, grevling og et rikt 
fugleliv. Sørenden av Kolbotnvannet er dyrenes friområde, fødested, hvileplass og 
spisskammer i en stadig mer presset og nedbygd natur. I skumringen kan man se rådyr 
som beiter i det frodige gresset på fyllingen/planområdet. Den skogkledde Kantoråsen, 
som strekker seg langs vestsiden av Kolbotnvannet er svært bratt. I sørenden av 
Kolbotnvannet/Nedre Ekornrud har dyrene tilgang til Kolbotnvannet. 
Nedre Ekornrud er den siste bukta i Kolbotnvannet som ikke er bygget ned. 
Veslebukta, Storebukta, Ekornrudbukta! La dyrene som lever i området beholde den siste 
bukta i Kolbotnvannet som naturområde.
▶  BEVAR ARTSMANGFOLDET. VARIASJONEN AV LIV VED 
KOLBOTNVANNET.
Sommeren 2022 ble det gjort funn av to rødlistearter på Nedre Ekornrud. Artene som ble 
funnet er tiriltungesmalmott (NT), og liten bloddråpesvermer (VU). Dette er arter som 
Naturvernforbundet i Nordre Follo skriver er «sjeldne» og «i tilbakegang på Østlandet». 
De skriver videre at «En sak fra Vestland i 2021, illustrerer at arten gis høy prioritet på 
Statsforvalternivå:
https://www.nrk.no/vestland/sjeldan-sommarfugl-gjer-at-kommunen-ikkje-blir-kvitt-
tunnelmassen_-1.15435200.
Funnene viser at området på Nedre Ekornrud innehar store naturverdier. 
 
På fyllingen, som tenkes bygget ned, finnes det fremmedarter, men også flere 
hjemmehørende arter, blant annet rødkløver. «Den soleksponerte, blomsterrike og tørre 
flata kan blant annet være levested for den sterkt utrydningstruete kløverhumla (EN)» 
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skriver Naturvernforbundet i Nordre Follo. Det er også funnet aksveronika (VU) i 
området, som også er en utrydningstruet art. Å bevare Nedre Ekornrud som naturområde 
handler om å bevare det biologiske mangfoldet, variasjonen av liv ved Kolbotnvannet. 
Kommunen har et særlig ansvar for at naturverdiene som finnes her ikke bygges ned. 
▶  BEVAR HISTORIEN OG KULTURLANDSKAPET. MIDDELALDERGÅRDEN 
NEDRE EKORNRUD GÅRD
Stedsnavnet Nedre Ekornrud skriver seg fra én av de 17 middelaldergårdene i tidligere 
Oppegård kommune: Nedre Ekornrud gård. 
Gårdsrommet og gårdsbygningene ved Kolbotnvannet er til dels bevart. På en befaring 
med Historielagets Terje Fredriksen kunne han fortelle at rud-navnet i Ekornrud, tyder på 
at gården skriver seg fra rydningstiden på 1100-1200 tallet, høymiddelalderen. 
Vi fant flere spennende kulturminner, også spor etter en gammel vei, som kan føres 
tilbake til middelalderen og Nedre Ekornrud gård. Mosegrønne steiner langs siden av 
veien vitner om tidligere tiders bruk og nytte av veien med hest og kjerre. Et historisk 
kart bekrefter dette. Veien, gårdsrommet og kulturlandskapet har ikke blitt beskrevet i 
fylkesarkeologen sin rapport fra området.
I et rettsdokument fra 1322, fremgår det at Kolbotntjernet den gang ble kalt Kolvass, som 
kommer fra «vass», som betyr «vann» og det indoeuropeiske «Kol», som betyr 
mørk/svart/kald, altså det mørke/svarte/kalde tjernet/vannet. 
Kolbotn har endelsen -botn, som betyr «i enden». Kolbotn-navnet kan tolkes som gården 
i enden av det mørke/svarte/kalde tjernet. Det kunne ha vist til middelaldergården Nedre 
Ekornrud gård eller til den noe større gården i nordenden av Kolbotnvannet, Kullebunden 
gård.
Nedre Ekornrud gård gir området en særlig historisk og kulturell verdi og identitet og 
kulturminnene bør i større grad ivaretas av kommune og privat grunneier enn de blir i 
dag. 
▶  POTENSIALET OG MULIGHETENE 
Sørenden av Kolbotnvannet eies av kommunen og har et stort potensiale. Området kan 
bevares og restaureres som naturområde. Kommunen har med dette mulighet til å gå 
foran som et godt eksempel. Kommunen kan for eksempel i planområdet etablere Nordre 
Follos største blomstereng med stedsegne blomster. Det ville stå som et fremtidsrettet, 
innovativt og verdifullt tiltak. Å selge, privatisere og bygge ut et så unikt og verdifullt 
naturområde, kulturområde og friluftsområde vil være en skandale. 

Karen Lorch-Falch Lind 
Innbygger og initiativtaker til gruppa "Bevar sørenden av Kolbotntjernet" med 
underskriftskampanje. 
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