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Skrinlegg planene for IKEA-bygg på Delijordet i Vestby!
Vi viser til fremlegg av reguleringsplan for Delijordet i Vestby og nye momenter i tilknytting til
gjeldende tomtevalg.
Bakgrunnen for vår oppfordring er nye opplysninger om hekkeforekomsten av vipe i området, sett i
sammenheng med den nye og alvorlige statusen for vipa i Norge. I utkastet til ny norsk rødliste som
skal lanseres av Artsdatabanken i november 2015 er vipa kategorisert som sterkt truet, noe som er
en svært alvorlig kategori. Dette er fordi arten har hatt en tilbakegang på rundt 75 % i Norge de siste
15-20 årene. Det er nok flere årsaker til vipas tilbakegang i Norge, men det viktigste som kan gjøres
for vipa i denne situasjonen er å sørge for at flest mulig vipepar gjennomfører vellykket hekking og
produserer unger.
Vipa hekker på Delijordet, og har gjort det over lang tid. Tidligere hadde vipa også hekkeområder på
vestsiden av jernbanen, men etter at ny E-6 ble bygget for ca 15 år siden ser den ut til å ha blitt borte
der, slik at den nå bare finnes på østsiden av jernbanen på Delijordet i dette området. Ivar Ruud Eide
i Drøbak-Frogn lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har befart området med tanke på vipe i
slutten av april, og har konstatert tre hekkende par viper på Delijordet i år. Dette gjør at Delijordet er
en viktig lokalitet for vipe i området.
Ved en utbygging av nytt IKEA kjøpesenter som foreslått vil store deler det aktuelle hekkeområdet
for vipa bli borte. Når man i tillegg tar høyde for økt trafikk, ferdsel og andre forstyrrelser er det all
grunn til å regne med at området vil gå tapt som hekkeplass for vipa. Dette kommer på toppen av de
tungtveiende argumentene som tidligere har vært anført mot dette prosjektet.
Det skal svært gode grunner til å bygge ned et område som huser en sterkt truet norsk fugleart.
Dette er ett tungtveiende argument for ikke å bygge på dette jordet. Vi viser i denne forbindelse til
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bevaringsmålet for arter i naturmangfoldloven. Dette viser også at jordvern kan være naturvern, da
dyrket mark ofte har stort artsmangfold, noe man mister ved å bygge ned jorda; også ved å flytte
den. De bønder, forpaktere og brukere, som har vipe på sine jorder, tar ofte hensyn til disse
bestandene, og slik er det også på Delijordet. Kornjord er en fin reirplass for vipa, da det ikke foregår
arbeider i åkeren i den kritiske tiden for egg og kyllinger. Vipa hekker helst på jord med god
fukttilgang, slik som på nettopp den delen av Delijordet der IKEA ønsker å bygge.
Fallhøyden er allerede stor i dette prosjektet, da jordflytting er kontroversielt også i de faglige
miljøene. Forekomsten av en sterkt truet art kommer i tillegg, og dette må veie tungt for et konsern
som setter bærekraft og miljø høyt. Selv om IKEA skal ha ros for forsøket på å gjøre noe med
jordvernproblematikken med et jordflyttingsprosjekt, oppfordrer vi på det sterkeste IKEA til å
skrinlegge denne utbyggingen.
Vi mener at en alternativ lokalisering som ikke berører truet naturmangfold og jordverninteresser i så
stor grad som her må identifiseres og utredes.
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