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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler : Dato:
Marit Lillesveen, miljø 25.03.20 10
Øystein Røsok, miljø

EKEBERG SKULPTUR OG KULTURMINNEPARK FORHANDSUTTALELSE TIL
PLANSKISSE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til tilsendte planskisse datert 1.3.2010.

Fylkesmannen deler oppfatningen i planskissen, der det heter at "  Ekebergområdets viktigste
naturområder vurderes å were sikret gjennom opp rettelsen av Ekebergskråningen
naturreservat".  Verdiene i reservatet er nasjonal verdi. Det ville derfor ikke vært urimelig om
Oslo kommune opprettet et område rundt reservatet som hensynssone, j f. Plan- og
bygningsloven § 11-8.

Planskissen inneholder flere tiltak som bidrar i vesentlig grad til å sikre naturverdier innenfor
planområdet. Særlig settes det pris på at kjerneområdene for biologisk mangfold, registrert av
BioFokus i 2008, i vesentlig grad skånes for inngrep. Det heter for eksempel at kunstverk bare
kan etableres på et sted hvis de ikke medfører skade på verdifullt biologisk mangfold. Videre
er plassering for gondolbanen foreslått trukket bort fra kjerneområde 4. Store trær i P1 skal
skjøttes og bevares. Åpen bekk i N2 skal opprettholdes. Det er av stor betydning at det skal
utarbeides skjøtselsplan for planområdet. Denne bør ha som formål både å sikre og
videreutvikle kvaliteter for biologisk mangfold. Enda et tiltak for å sikre biologisk mangfold i
området er å forby innføring av fremmede arter. Dette er imidlertid tillatt i forbindelse med
hageanlegget ved Kongsveien 21 og 23.

Fylkesmannen stiller seg generelt positiv til skjøtsel av skogen og grøntområdene. Fjerning av
kratt- og buskvegetasjon i deler av området kan gi grunnlag for mer lyselskende vegetasjon i
feltsj iktet. Vi forutsetter at dette er en skjøtsel som tar hensyn til biologisk mangfold, slik at
naturlig vegetasjon fortsatt vil dominere uten tilsådde gressenger i skogen. Rydding av
ungskog vil kunne bidra til å fremelske store og grove trær (både løvtrær og furu) som med
tiden kan få stor betydning for biologisk mangfold. For en rekke insekter er det en fordel med
soleksponerte stammer, og det fi nnes fl ere eksempler på gamle parktrær med stor betydning
for biologisk mangfold.

Planskissen sier ingenting om hva som planlegges å gj øre med døende og døde trær. Ettersom
slike kvaliteter er særlig viktige for biologisk mangfold, forventes det at døende og døde  trær  i
størst mulig grad sikres innenfor planområdet, og at deres betydning for biologisk mangfold
prioriteres fremfor hensyn til estetikk, behov for orden. Der døde trær ikke kan stå til de
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faller, f.eks. av hensyn til sikkerhet, bør de legges inn i skogsområder. Døde og døende trær
bør behandles som eget tema i skjøtselsplanen. Det bør her tas høyde for en utvikling der trær
blir eldre, og vil produsere døde trær.

Det tillates å innføre fremmede arter i hageanlegget. Det er kjent at ulike fremmede arter
medfører ulik risiko for stedegne arter. Fylkesmannen er i gang med å utarbeide en
handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Oslo og Akershus. Her er det oppgitt 26
plantearter som vurderes som særlig skadel ige innenfor Oslo og Akershus. Vi foreslår at
ingen av disse bør tillates innenfor hageanlegget ved Kongsveien 26.

Ved opparbeidelse av formidlingssteder, plassering av kunstverk og andre inngrep er det av
stor betydning av kjerneområdene for biologisk mangfold ikke berøres, og at inngrepene er så
begrensede som mulig. Det anbefales at alternativet for endestasjon for gondolen som
medfører inngrep i kjerneområde 4 forkastes til fordel for andre alternativer.

Fylkesmannen stiller seg positiv til etabler ing av et damanlegg i P2. I forbindelse med
damanlegget vil det være positivt for det b iologiske mangfoldet i området om naturlig
vegetasj on får utvikle seg. Dammer er genereft mangelvare i landskapet, og vil kunne gi
grunnlag for viktige naturverdier.

Fylkesmannen mener at planlagte tiltak i skissen langt på vei vil sikre eksisterende
naturverdier i planområdet.

Med hilsen

Are He& n
seksjonssjef Marit Lillesveen

overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift .
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