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Tilhørende nabovarsel dispensasjonssøknad LNF (227/1 ).  
 
Til Plan og Bygg - Planutvalget.  
 
Hei hei :). 
Her fikk jeg tilsendt kart og et skriv over området ( Lyngstad ) av Victoria Kristiansen hos 
Fylkesmannen ( tlf . 61 26 60 65 ). 
Hun jobber med biotoper Dragehode hos Fylkesmannen, og fortalte litt om området. Området 
Østjordsberget er det punktet som ligger ca. 36 m nord for det søkte punktet, ( se tidligere innsendt 
skriv med vedlegg ).  
Her , fortalte Victoria Kristiansen , er det da en stor forekomst av Dragehode, og Åpen grunnlendt 
kalkmark ( se også tidligere innsendt skriv fra fylkesmannen fra 2012, området undersøkt av Bjørn 
Harald Larsen ).  
Hun fortalte at det at det er både Dragehoder og Åpent grunnlendt kalkmark her på samme lokalitet 
er det som gjør området spesielt. ( Se side 6 « Merknad « i tidligere innsendt skriv fra Fylkesmannen 
). Hun hos Fylkesmannen ( Victoria Kristiansen ) forklarte at åpent grunnlendt kalkmark er sjeldent på 
innlandet, og strekker seg i en tarm ifra Oslo-fjorden. Åpent grunnlendt kalkmark står dermed med et 
strengere vern ( forskrift om utvalgt naturtype ).  
 
Hun fortalte også at det er mange utslag på viktige punkter på Lyngstad ( se vedlagt kart). Den 
kalorike grunnen gjør at det er flere plasser med truede arter og nær truede arter der.  
Kalkrik grunn som det er her på Lyngstad , kalkrik grunn som begrensende faktor, gjør at endel arter 
er avhengig av kalkrik grunn for å vokse, og gjør antall plasser de kan vokse opp begrenset.  
 
Hun refererte også til de grønne og lilla kartleggingene i kartet ( brune der det er markert med 
eiendom 227/2). Der det da er markert med rosa/lilla og brunt. 
Prikker viser områder med truede og nær truede arter ( se vedlegg ).  
Victoria Kristiansen jobber da for Fylkesmannen på område Dragehode ( tlf.nr : 61 26 60 65). 
 
Om en titter på kartet har da området Østjordsberget ( ca. 36 meter nord fra der en søker om 
byggeprosjekt ), markering for røde arter - truede arter og også lilla felt ( ses som brunt på kartet pga 
gul undergrave ). 
 
OBS : Om en da ser på kartet Fylkesmannen har vedlagt her, ( rett sør for Østjordsberget ), ser en en 
lang lilla linje ( område av viktighet ), sør for gutua tett opp til der det søkes om byggeprosjekt.  
Eksakt oppå toppen det søkes om byggeprosjekt , er den kollen også skisset med lilla farge , samt 
prikker for røde arter. ( ser i naturbasen at rød art « Stolte Henrik « blant annet vokser oppe på 
kollen nær der det søkes om byggeprosjekt. 
 
Snakket også i telefonen med Bjørn Harald Larsen ( han som har gjort det feltarbeidet i området i 
2012 ( se vedlagt utskrift feltarbeid Fylkesmannen sendt inn 12/1-21 ). 
Han fortalte litt om område, og at det er mange interessante biologiske områder på Lyngstad.  



Området som er omtalt i feltarbeidet hans ( 2012), Østjordsberget , fortalte han da om den åpne 
kalkrike grunnen der og om dragehodet ( prioritert vern ).  
Han fortalte at på Østjordsberget har vi EN AV DE STØRSTE FOREKOMSTENE PÅ HADELAND.  
Han fortalte han har jevnlige besøk der ( for Miljøfaglig Utredning ) med jevne mellomrom for 
oppfølging av feltarbeidet. 
Utfra at han kjenner området Lyngstad godt etterbegafringer og feltarbeid, kunne han godt sende 
over et skriv om området . ( Vi kan godt oversende dette til dere når vi har mottatt det :). 
Bjørn Harald Larsen har tlf.nr : 977 49 350 ( Miljøfaglig Utredning Eina ). 
 
Dette er et område med mye av interesse både når det gjelder kulturlandskap ,biotoper og 
naturmark.  
Og også antropologisk. Mye her som kan kartlegges videre i forhold til mange flere kulturminner etc.  
Vi har hatt en stor interesse for dette i familien vår, helt tilbake til farmor og farfar , og far som 
brukte mye tid på å tilrettelegge for feltarbeid. I tillegg til å åpne gården og gårdsplassen for 
turgåere. Vi har nå i vår generasjon tatt forskning og forsøksfelt inn i aktivitetene på gården , hvor 
allmenheten har et veldig fint område å besøke og få kunnskapsformidling, skoleklasser, barnehager 
etc. Der vi har åpnet området og deler området med de lokale kreftene. 
 
Det er mye av interesse her både i forhold til kulturlandskap og arkeologi her. Det å kartlegge 
området enda mer før en tar en beslutning om et byggeprosjekt her, vil nok være veldig klokt.  
 
 
 
Hilsen naboer til søknad byggeprosjekt ( 227/1) 
 
Asbjørg Helene Lyngstad, 
Granåsvegen 93, 
2750 Gran. 
 
Live Lyngstad, 
Granåsvegen 91, 
2750 Gran. 
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2: Email Technogarden.( 12/1-21). 
3: Merknad nabovarsel vedlegg og skriv  
( feltarbeid Fylkesmannen mm 12/1-21). 
4: Underskrifter. (12/1-21). 
5: Merknad nabovarsel  
Alternative plasser ). 14/1-21.  
 
 

Hei! 
Vedlagt følger kartutsnitt over eiendommen med registrerte naturtyper og arter. 

Med vennlig hilsen 

Victoria Marie Kristiansen 
seniorrådgiver 


