
Myrvoll speidergruppe av Norges Speiderforbund 
V/ Steinar Karlsrud 
Th. Kittelsens vei 66                                                                                                         
1415 Oppegård 
                                                                                                                                            
Til Nordre Follo Kommune 
 
Rullering av kommuneplanens arealdel - Nordre Follo Kommune - vedrørende 
Nedre Ekornrud.  
 
Det vises til vårt tidligere brev av 14/5-2018 til Oppegård kommune vedrørende: «Varsel om oppstart 
av planarbeid, høring av planprogram- områderegulering for Nedre Ekornrud». Etter dette har ikke 
Myrvoll Speidergruppe fått tilbakemelding om planmessig status for disse arealene. Ei heller e-post 
om automatisk fredet Bågastelle eller om tvilsomme masser på fyllinga. 
 
Vårt innspill til rullering av kommuneplanens arealdel blir derfor: 
 
Arealet som i en tidligere vedtatt Kommuneplan er merket med gul farge (boliger mv.) 
endres til hensynsone for «Blågrønne strukturer og natur» s 8 i eksisterende  
Kommuneplan 
 
Myrvold speidergruppe grunngir vårt forslag som også tidligere opplyst med: 
 
Bruk av nevnte planområde: 
Kollen som utgjør området i vest B4, er en av de mest brukte rekreasjonsområdene for barnehagene 
i området, samt Myrvoll speidergruppe som bruker dette til møter, overnatting/leirbål og opptrening 
i bla kart kompass, lek, morse, naturopplevelse, rappellering i fjellet, lage bål under vanskelige 
forhold. Bål og knivregler, kameratskap med mer. Dette i henhold til speideridealene. I vår gruppe er 
hele B4 benyttet mest av barn i alderen 8-10 år. På B4 er det samlinger stort sett hver onsdag året 
rundt. Slik har det vært i mange tiår. B4 er kalt «Klippen» av speidere og lokalbefolkningen. 
 
Her er det satt opp lavvo med bålpanne. Småspeiderne bygger huker for egen overnatting og for å 
lære seg å takle vær og vind, De blir dyktige samtidig som de har det moro her på «Klippen»  
Klippen benyttes av mange. Lavvoen er åpen for alle hele året. Den blir benyttet av barnehagene i 
Myrvoll området. Den benyttes av foreldre som tar med barna sine på tur dit for å steke pølser. Den 
er benyttet til sammenkomster av mange slag. Mange tar seg bare en kveldstur dit for å nyte 
solnedgangen kanskje med en termos.   
På utfyllingsområdet mot vest har vi oppfattet at dette skulle brukes til en hundepark slik det 
benyttes i dag.  
 
Hva er unikt i planområdet  
B4 «Klippen» er et svært begrenset i areal og oversiktlig på den måten at vi kan være trygge på at 
speiderne ikke går seg bort under sporløype, mini orientering mm. 
Det er også kort vei fra veien og inn til Klippen. Kun fire, fem minutter. Det gjør at vi kan ha effektive 
speidersamlinger på den halvannen timen vi har til rådighet om ettermiddagen. Om høst/vinter er 
det sikkert å finne veien ned til foreldre som ofte venter dem ved bilvegen. Dette er årsaken til at 
barnehager og småbarnsfamilier benytter området. Avstanden er kort og det passer best for små 
føtter, samtidig som det venter noe spennende på toppen. Ved lavvoen er det også satt opp 
telefonnr. til nødetatene og koordinater på stedet, hvis uhellet skulle være ute. Det er vist respekt for 
hele Klippen ved at det har vært svært lite hærverk og forsøpling her. Dette planområdet er en av de 



siste 100meters skogene som finnes på Myrvoll. Hit er det for de fleste gangavstand eller 
sykkelavstand. 
 
Lenger nord er det gamle jorder som tidligere var utlagt av kommunen til parsellhager. Her er det 
fortsatt bærbusker og frukttrær som mange benytter seg av. Med den tettheten det bebygges på 
Myrvoll øst nå, vil det kunne være et kjærkomment tilbud til mange. Det ville vært flott tilbud særlig i 
forhold til barn og unge som vi forstår får lite uteareal på andre siden av Skiveien. 
 
Hvilke alternativer finnes  
Det blir i planprogrammet påpekt skogsarealet ned mot Gjersjøen – Eister mm. skal være som det er. 
Dette er også et flott område, men egner seg best for voksene eldre ungdommer. Det er forholdsvis 
bratt og ufremkommelig. På sommerdager har vi prøvd turer dit, men det er lett for at speiderne 
sprer seg. Vi har vært oppe i 40 barn og det er klart at med de få voksene som ønsker å være ledere i 
frivillig arbeid er det vanskelig å få holde dem samlet. Vi har måttet lete lenge for å få alle med oss 
hjem. Slike risker kan vi ikke ta. Det er også flere stup i dette området samt Gjersjøen som de kan 
falle ut i. I området langs skråningen på begge sider av nedgangstårnet til vannverket er det stupbratt 
og einer seg ikke for småspeidere. 
 
På andre siden av Skiveien er det jo store tette utbyggingsområder helt fra Solbråtan kryss tverrveien 
mot Frydenberg, over Skogsåsen mv. Her er det ikke mange trær igjen til 100m skoger i dag. 
De som etter hvert bosetter seg her/ har bosatt seg her, vil kunne få god nytte av Nedre Ekornrud slik 
som det er i dag. 
 
Fra nedre Ekornruds planprogram finner vi: 
 
 Punkt 2 Bakgrunn kommuneplanen 2011-2022  
Her vises det til kommunens vedtak av 19.06.2017 hvor rådmannen anbefaler salg av en mengde 
kommunale eiendommer. Aldri før har vel en rådmann vært villig til å selge så mye LNF områder og 
100m skoger i vår kommune. For frivilligheten har det vært helt umulig å følge med på det som skjer i 
rasende fart. Fristene er så korte på massevis av områder, slik at vi nå ser at verdifulle områder for 
befolkningen forsvinner. Myrvoll speidergruppe var nok ikke klar over at nevnte kommuneplan skulle 
få slike konsekvenser da den ble lagt ut på høring for dette planområdet. Dette betyr derfor at 
rammebetingelsene for frivilligheten i kommunen blir satt til side. 
 
Punkt 2.4 Vurdering av krav om Konsekvensutredning. 
Her vises det til vurdering av bla. Planens virkning for miljø og samfunn – Områder med stor 
betydning ……områder som er særlig viktige for friluftsliv. 
Vår oppfatning er at dette planområdet er av stor betydning og håper at kommunen er av samme 
oppfatning i henhold til foran nevnte fremstilling. 
 
3. forutsetning for planarbeidet 
Punkt 3.1 Nasjonale føringer og retningslinjer – Naturmangfoldloven 
Her skal kommunen legge vekt på bla. bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet kultur, helse og trivsel nå og i fremtiden. Den hyppige utbygging av de små 
resterende hundremeterskogene her i kommunen vil etter vårt syn komme i konflikt med nevnte 
forutsetninger. 
 
Folkehelseloven 
Formålet med folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder  
Utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode  
sosiale og miljømessige forhold og bidra til forbygge psykisk og somatisk, sykdom skade eller lidelse. 



Det er dette speidersaken handler om å få barn og unge ut i naturen under trygge forhold og lære 
dem at det finnes en annen verden utenfor den digitale, som også er viktig for menneskeheten. 
Det krever at kommunen også legger forholdene til rette og ikke legger friarealer/grøntarealer kun til 
stup, vassyke myrer og tak på blokker. 
 
Viser også til Forskrift om miljørettet helsevern 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Vi kan ikke se at dette er blitt tatt hensyn til i forslaget, ei heller i kommuneplanarbeidet som ligger til 
grunn for rådmannens innstilling for salg av deler av gnr 41 bnr 35 Nedre Ekornrud. 
 
Fylkesmannens forventningsbrev 2017 – Fylkesdelsplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
2007-2018 
Det viser her til samarbeid med bla Frivillige organisasjoner.  
Vi kan ikke se at rådmannen har tatt kontakt med frivillige organisasjoner i forbindelse med alle de 
salg som foregår. Dette innebærer at det er vanskelig for de frivillige organisasjonene og kunne 
komme med innspill, da arealene blir solgt til utviklere får de tøyd utnyttelsesgraden så langt en 
rådmann kan strekke seg. 
 
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2022 
 
Her ser vi at kommunen selv legger opp til idrettsanlegg noe som er vel og bra. Siste setning må være 
noe misvisende idet det står:  ……sikre arealer til fysisk aktivitet grøntområder og grønne korridorer i 
nær tilknytting til der folk bor. Hvor skal disse korridorene gå? Til skogen som ikke er der lenger? 
For våre barn og unge som ikke bare driver med bane og hallidrett er vi helt avhengig av å ha naturlig 
skogsarealer til rådighet. Jo nærmere dette er jo mindre kjøring blir det på foreldrene. Dette vil i 
tillegg skåne miljøet. Speidervirksomhet, Skautraveren mv trenger uberørt natur til sine aktiviteter 
ikke kun noen «korridorer» eller grønne parker/lekeplasser. Viser her til Naturmangfoldloven og 
Folkehelseloven.  
 
4. Målsettinger for planarbeidet - Kommunens utsagn: 
 

1. Det skal være et godt sted å bo 
2. Det skal være enkelt å la bilen stå og å leve miljøvennlig 
3. Det skal være enkelt og oppleve naturen 

 
Det er dette Myrvoll Speidergruppe også ønsker å gi sin tilslutning til med våre innspill. Vi håper at  
dette ikke bare er fraser, men at Kommuedirektøren legger overstående  til grunn i den videre 
prosess ved salg og regulering. De tre punktene må også gjelde for de som allerede bor på Myrvoll og 
den virksomhet som barnehager, Speidere og befolkningen for øvrig utøver i sitt eksisterende 
nærmiljø.  
 
Rubrikk for Landskap: Det skal reguleres for planens påvirkning for landskapet, med nær- og 
fjernvirkninger. 
 
Rubrikk for friluftsliv. 
Under Friluftsliv er vi enig i de tre kulepunktene som er beskrevet. 
Vi kan imidlertid ikke se at rådmannen har hensyntatt organisert aktivitet slik som 
Speidervirksomhet og barnehager  
 
 



Konklusjon: 
Dette området er på grunn av sin nærhet viktig å ta vare på for fremtiden.  
I tillegg til å være brukt til rekreasjon, er det viktig å ta vare på området som en grønn lunge mot 
både veier, jernbane samt næringsarealene både mht. støy og lokal luftforurensning. 
 
Vi må anta at Kommunedirektøren har befart planområdet i et så viktig område for bla. frivilligheten 
sett i relasjon til barn og unge.  Hvis ikke vil vi gjerne vise området til Kommunedirektøren og 
politikere. Planområdet kan også bli et ønsket gode for alle boligene på andre siden av Jernbanen 
hvor det meste av skogen allerede er borte. 
 
På denne eiendommen er det også registrert «Bågastelle» noe som kan være automatisk fredet. 
Myrvoll speidergruppe er kjent med at det er tatt boreprøver av fyllinga vest for «Klippen». Her er 
det en stor fylling som har avrenning både til Kolbotntjernet og Gjersjøen. Fyllingen ble drevet i 
mange år i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Av egen erfaring og etter samtale med kjentfolk i 
området mm, er alle klar over at bommen stod mye oppe og det var derfor ofte fritt frem å tippe all 
slags avfall der. Nordre Follo kommune må vurdere om det er vert å ta en risiko her med tanke på 
utglidning ved anleggsarbeider, senere bebyggelse og eventuelt ytteligere forurensing av Gjersjøen 
og Kolbotntjernet. 

Vår henstilling til kommunestyret er som nevnt ovenfor: 
 
Arealet som i en tidligere vedtatt Kommuneplan er merket med gul farge (boliger mv.) 
endres til hensynsone for «Blågrønne strukturer og natur» s 8 i eksisterende  
Kommuneplan 

 
 
Oppegård 1/11-2021 
 
Med vennlig hilsen  
For Myrvoll Speidergruppe 
 
 
Steinar Karlsrud 
Småspeiderleder 


