
Til Justis- og beredskapsdepartementet                             Kolbotn 05.12.16

Vedrørende Reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapsenter på 
Taraldrud, Ski kommune.

Naturvernforbundet i Oppegård (NiO) har noen kommentarer til ovennevnte plan og konsekvensutredning.

Snipetjern ligger på grensen mellom Ski og Oppegård kommune, og er registrert som en intakt lavlandsmyr 
bestående av en rik kulturlandskapssjø med en brem av myr og rik sumpskog. Snipetjern er kategorisert som en 
svært viktig verdi A naturtypelokalitet, der det er funnet flere karplanter med rødlistekategori sterkt truet (EN). 
Sumpskogen rundt vannet er viktig leveområde og kanskje hekkeområde for blant annet dvergspett (VU). Det er 
god grunn til å tro at vannet og skogen rundt generelt er viktige leveområder for mange fuglearter, men at dette 
er mangelfullt kartlagt.

NiO vil presisere viktigheten av at Snipetjern med omkringliggende skog bevares intakt, at ingen tiltak som 
planlegges i tilknytning til beredskapsenteret berører denne A-lokaliteten direkte, og at tiltak som evt planlegges 
i umiddelbar nærhet heller ikke medfører sekundær skade på denne lokaliteten. Av hensyn til det sårbare 
naturmiljøet bør det ikke legges til rette for ferdsel av noe slag verken på land eller til vanns innenfor Snipetjern-
lokaliteten.
Naturverdiene i Snipetjern med omkringliggende vegetasjon er av så stor viktighet at hele lokaliteten med dens 
biomangfold må bevares og sikres for fremtiden. Det bør tas sikte på å opprette en buffersone rundt lokaliteten 
der blant annet omkringliggende skogsåser som  Snipeåsen,  inngår i et helhetlig naturmiljø av skog og vann.

Snipetjern er del av nedbørsfeltet til Gjersjøen, og av hensyn både til Gjersjøen som drikkevannskilde og det 
biologiske mangfoldet i Snipetjern er det bra at planen konkretiserer at det skal utredes løsninger som både 
holder tilbake og renser overvann for å sikre at forurensning ikke kommer ut i Snipetjernvassdraget.

Vennnlig hilsen
Naturvernforbundet i Oppegård
Mariella Memo.
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