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Innspill til:
Høring - utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka

Grorudenga gård har siden 1936 vært en betydelig eggprodusent (75 års jubileum i fjor.)
Undertegnede med familie er 3 generasjons eier og driver av gården. Driftsenheten Grorudenga
gård består av gnr.115 bnr.12,17,18,19,20 og 36. Totalt ca 96 daa hvorav ca 78 da ligger i marka.

Vi driver med eggproduksjon med ca 18500 høner og egen butikk. Jorda benyttes til
grasproduksjon, Innmarka beites av amme kyr.

Vi er midt i en stor og kostbar omstilling av eggproduksjonen på grunn av nye EU krav. Ny
driftsbygning skal bygges der entreprenørvirksomheten ligger i dag(adresse: Hestekleiva 28 B).

Lokaliseringen av driftsbygningen er et resultat av en "helhetsolan" forlangt av Bærum
kommune. Entreprenørvirksomheten skal flyttes til gårdstunet ved Hestekleiva 24 og 26.
Eggproduksjonen omstilles til frittgående ute gående produksjon. Ny hønsegård etableres der
skytebanen er i dag. For å kunne foreta forskriftsmessig tilsyn og røkt av hønsene i hønsegården
ønskes fritidsboligen i Hestekleiva 31 bruksendret til våningshus.

På grunn av omstilling til en be deli mer arbeidskrevende roduks'on ønskes fritidsboligene i
Hestekleiva 15 og 20 bruksendret til røkterboliger. Hestekleiva 15 har tidligere vært godkjent som
bolig til ansatte.

Undertegnede har vært i kontakt med Bærum kommune, Fylkesmannen og Mijøverndepartementet
uten at de har kunnet gi noe entydig svar på om næringsvirksomheten kan drives videre som
beskrevet ovenfor.

Når markagrensen ble flyttet ned til dagens beliggenhet, fikk vi forsikringer i fra Bærum kommune
at det ikke skulle påvirke næringsvirksomheten i Grorudenga. Realiteten har vært en helt annen. Vi
mener det eneste riktige er å flytte markagrensen til grensen/gjerdet mellom innmark og skogen til
Løvenskiold.
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På grunn av forslagetsbeskjedne størrelse og at forslaget ikke vil ha negative konsekvenserfor de
hensyn markalovenskal ivareta, samt for å gi grensenlokal legitimitet,foreslår vi at grensen
justeres i samsvarmed Bærum kommunensopprinneligeforslagmerket med sort slik det fremgår
vedlegg 63.1.3 Grorudenga.

Grorudengagård har i flere generasjoner lagt tilrette for besøkendei fra barnehager, skoler,
institusjonerog veterinærhøyskolen.Det vil være et tap for oss med enorme økonomiske
konsekvenserog ikke minst et tap for kommunenhvis den ikke kan sørgefor leverligerammevilkår
for eneste 'enværende rodusent i Asker o Bærunt.

Vi viser til Utkast til forskrift omjustering av markagrensenside 30 og 31. 1 avsnitt.
"Departementetsvurdering:

• Grorudenga: Det er i strid med intensjonen i markaloven § 2 å ta ut områder av Marka for
boligbygging som ellers ville vært forbudt etter markaloven. Departementetser imidlertidat det kan
være hensiktsmessigå la markagrensagå utenom bebygdeboligtomterder disse area1eneer små og
det ikke vil ha negativekonsekvenserfor de hensyn markalovenskal ivareta, og det ikke vil
medføre uhensiktsmessigarronderingav grensen."

Her kan det se ut som departementethar misforståtteller fått feil opplysningeri fra Bærum
kommune. Vi har ikke planer om å bygge boliger innenforMarka.

I forbindelsemed Bærum kommunes ruleringav arealdelen i kommuneplanen.Ble vi oppmerksom
på at planavdelingeni Bærum kommune foresloå forandrestatus på et areal med status som
framtidigbolig området til LNF. Vi forsøkt å dele området i 4 boligtomter.For å beholde området
som bolig område. Områdeter utenfor marka.

Vi ønsker et møte med kommunenog departementetslik at vi får belyst hvor viktig det er å ivareta
og videreføredriften av gården og ikke minst de utfordringenevi møter med hensyn til omstillingen
(nye EU krav) i forhold til dette forslaget som er fremmetog hvilke enonne økonomiske
konsekvenserdette forslagetgir fremtidigdrift av GrorudengaGård!

Er noe uklart eller ønskes ytterlige opplysningerkontakt gjerne undertegnede.

Med v lig hilsen

Egill B
900 39 039
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