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Sammendrag 
NOAs visjon for Ekebergområdet er sammenfallende med viktige forutsetninger i det fastsatte 
planprogrammet: Områdets enestående natur skal sikres, og det skal legges til rette for at 
allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og videreutvikles.  
 
At Ekebergskråningen beholdes som et verdifullt grunntrekk i bylandskapet, og at Oslo 
beholder en viktig ”vegg” i den grønne innrammingen av byen er også vesentlig for NOA. 
 
Planområdet er i dag et meget viktig område for friluftsliv og naturopplevelse, og dets 
betydning vil øke når utbyggingene i Bjørvika og Lodalen står ferdige. Allmennhetens adgang 
til friluftsliv og naturopplevelse er etter NOAs syn områdets aller viktigste kvalitet, og må 
sikres gjennom planarbeidet.  
 
NOA motsetter seg etablering av Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg på det framlagte 
grunnlaget. NOA mener at tiltakets konsekvenser ikke er tilfredsstillende utredet, verken etter 
planprogrammets pålegg eller etter reglene i naturmangfoldloven (§7).  
 

• Områdets naturverdier er ikke tilstrekkelig registrert eller ivaretatt i planskissen 
• Det er ikke samsvar mellom uttrykte målsettinger og foreslåtte tiltak 
• Områdets bruk til friluftsliv er misvisende framstilt 
• Konsekvensene er gjennomgående alt for positivt vurdert 
• Det er ikke utredet andre plasseringer i byen, innenfor Ekebergområdet, eller innenfor 

planforslagets avgrensning. Det er heller ikke framlagt alternativer vedr. omfang og 
utpassering av skulpturer og andre tiltak. 

 
NOA krever ytterligere utredninger av verdier og konsekvenser, utarbeidelse av alternative 
plasseringer og utforminger av en skulpturpark, og foreslår en rekke endringer i 
reguleringsbestemmelsene til foreliggende planskisse. 
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SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK EKEBERG. 
Planskisse til prosjektavklaring. Reguleringsplan med konsekvensutredning. 
Høringsuttalelse – begrenset høring. 
 
 
Innhold: 

1. NOAs visjon og ønsker for Ekebergområdet. 
2. Statlige og kommunale føringer NOA støtter. 
3. Overordnede syn på plangrepet 
4. NOAs syn på utkastet til reguleringsplan - noen hovedpunkter. 
5. NOAs synspunkter på oppfølgingen av fastsatt planprogram.   

A) - Forholdet til planprogrammets intensjoner generelt og ønsket om 
alternativer. 

B) - Manglende oppfølging av eksplisitte krav i planprogrammet om grundig 
belysning av følger for biologisk mangfold. 

C)  - Konsekvensutredningen. NOAs bemerkninger.  
6. NOAs forslag til videre utredninger og opprettelse av ny gruppe. 
7. NOAs gjennomgang av reguleringsbestemmelsene punkt for punkt med forslag til 

endringer og med kommentar. 
8. Konklusjon. 

        
 
1. NOAs visjon og ønsker for Ekebergområdet 
NOAs visjon for Ekebergområdet er sammenfallende med viktige forutsetninger i det fastsatte 
planprogrammet: Områdets enestående natur skal sikres, og det skal legges til rette for at 
allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og videreutvikles.  
At Ekebergskråningen beholdes som et verdifullt grunntrekk i bylandskapet, og at Oslo 
beholder en viktig ”vegg” i den grønne innrammingen av byen er også vesentlig for NOA. 
 
Planområdet er i dag et meget viktig område for friluftsliv og naturopplevelse, og dets 
betydning vil øke når utbyggingene i Bjørvika og Lodalen står ferdige. Allmennhetens adgang 
til friluftsliv og naturopplevelse er etter NOAs syn områdets aller viktigste kvalitet, og må 
sikres gjennom planarbeidet.  
 
Opplevelsesverdiene er store, nære og gratis for alle: Yrende fugleliv, vakker bunnvegetasjon, 
sjeldne sopper, store maurtuer, livlige ekorn, trolske stier, en mengde ulike typer trær i alle 
aldre: gamle furuer fulle av spettehull, mosegrodde lønnetrær, rogn med bær vinteren 
igjennom…. At man i en storby som Oslo kan ri, jogge eller bare rusle rundt i en skog med 
slike kvaliteter er unikt. Her kan man virkelig oppleve natur - og i stillhet se og høre det 
naturen har å by på. Dette må tas vare på. 
 
Ekeberg er et regionalt viktig område med hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. Å ta 
vare på naturverdiene har stor betydning for innbyggernes friluftsliv og rekreasjon i området, 
men er også viktig fordi Oslo har et delansvar for naturen generelt og for å bidra til stans i 
artstapet i Norge. 
 
Innenfor disse rammene kan man utrede muligheten for å etablere en skulptur- og 
kulturminnepark på Ekeberg. NOA har forståelse for at man også ønsker å løfte fram og 
formidle de rike kulturminnene i området. 
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2. Statlige og kommunale føringer NOA støtter 
 
Det er gitt en rekke føringer for arealplanlegging og – utvikling, både fra statlige og 
kommunale myndigheter som er ment å skulle sikre de grønne verdiene. NOA støtter disse og 
mener det må gi klare føringer for den aktuelle planleggingen: 
 
”§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)  
       Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
       Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
       Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan 
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
       Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
       En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.”    (Naturmangfoldloven av 2009) 
 
Som ett av de siste store, sammenhengende naturområdene i Oslos byggesone, er 
Ekebergområdet av meget stor verdi for naturvern og friluftsliv. Både de nevnte paragrafene i 
den nye naturmangfoldloven, og forvaltningslovens § 17, tilsier en grundig vurdering av 
dagens situasjon for naturmangfoldet og konsekvensene av de planlagte tiltak. Dette er også i 
tråd med Planprogrammet, men er etter vårt syn ikke ivaretatt i planskissen.  Hvordan disse 
forholdene og kravene er vurdert, framkommer ikke av planskissen. I følge lovens § 7, må 
dette framkomme i beslutningen som skal fattes – og da også i beslutningsgrunnlaget. 
 
 
”Grønnstrukturene, det biologiske mangfoldet og viktige kulturmiljøer skal sikres som 
forutsetning for en tettere byutvikling. (Vår utheving) (…)Ny utbygging bør i hovedsak 
foregå innenfor byggesonen, ved omforming og fortetting, fremfor utbygging på grønne 
arealer. (…) ”Den tette, bymessige boligbebyggelsen må utformes slik at området blir godt å 
leve og bo i, og tilfredsstillende som oppvekstmiljø.(...) Ved boliger, skoler og barnehager 
skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i varierte og grønne 
omgivelser og med forbindelse til omkringliggende naturområder.” (St.meld. nr 23 (2001-
2002) Bedre miljø i byer og tettsteder) 
 
De siste tiår har en stadig større del av den grønne strukturen i Oslo gått tapt. Både regulerte 
og uregulerte friområder har vært tatt i bruk som byggegrunn. Desto viktigere blir det å 
bevare de resterende områder – både i omfang og kvalitet. Gitt at det nesten ikke finnes 
områder innenfor byggesonen med vill skogsnatur, hviler det et stort ansvar på planleggerne 
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når det gjelder Ekebergs skogsområder. Planområdet er selve indrefiléten på Ekeberg når det 
gjelder opplevelse av natur. Ekeberg er, sammen med Bygdøy og Husebyskogen/Mærradalen, 
det siste store området i Oslo innenfor byggesonen hvor slik skogsnatur kan oppleves. En 
”parkifisering” av områder med sterkt naturpreg er etter vårt syn en alvorlig 
kvalitetsreduksjon. 
 
 
”Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal 
beholdes.” (Byøkologisk program 2002 – 2014) 
 
Planområdet er i dag regulert til friområde. NOA støtter formuleringene i byøkologisk 
program. Planskissen som er framlagt for skulptur- og kulturminneparken er etter vårt syn i 
strid med denne overordnede kommunale føringen, i det områdets kvalitet for friluftsliv blir 
vesentlig forringet gjennom omfattende tilrettelegging til kulturformål for et stort antall 
mennesker  på bekostning av de andre uttalte formål. 
 
 
Utkast til ny Grøntplan for Oslo har følgende mål: 
Mål 1: Planen skal bidra til å bevare og styrke Oslos særpreg som den blågrønne byen 
mellom åsene og fjorden. 
Mål 2: Planen skal bidra til å dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder 
innenfor byggesonen. 
Mål 3: Planen skal bidra til en byutvikling i tråd med byøkologiske prinsipper.” 
(Grøntplan for Oslo, utkast 2009) 
 
Etter NOAs syn er det hevet over tvil at en utvikling i tråd med planskissen vil medføre en 
svekkelse av områdets betydning som bynatur og av de økologiske sammenhengene i 
området. Skal arbeidet leve opp til intensjonene i Grøntplanen og Byøkologisk program, må 
planene i langt større grad tilpasses forutsetningene om vern av naturlige prosesser og 
sammenhenger. 
 
 
3. Overordnede synspunkter på plangrepet 
3.1. Grøntstrukturen i byggesonen er, sammen med Marka og øyene i Oslofjorden, byens 

viktigste bidrag til naturbevaring og trivsel for innbyggerne. Disse områdene er å anse 
som en felles allmenning, noe som tilhører oss alle. Det er etter NOAs syn ikke 
akseptabelt å redusere disse grønne verdiene ytterligere, redusere deres natur-, 
friluftslivs- og opplevelseskvaliteter eller tillate en privatisering eller 
kommersialisering av disse. Selv om en skulptur- og kulturpark i utgangspunktet er et 
tilbud til alle, bærer den framlagte planen et for sterkt preg av å legge til rette for økt 
trafikk til Ekebergrestauranten – på bekostning av de grønne verdiene. Selv om det 
ikke uttrykkes direkte, viser de overordnede plangrepene en sterk tilpassing til 
restaurantområdet, med gondolbanens endepunkt, paviljong og damanlegg som en 
trekant rundt restauranten, med nye spasérveier mellom. 

 
3.2. Oslos ønske om å være den blågrønne byen, forutsetter en vilje til å ivareta 

naturverdier – både arealomfang og kvalitet, også når dette hindrer utnyttelse av natur 
og areal. Ekebergskråningen er et godt eksempel på noe av det mest verdifulle vi har i 
byen – en siste rest av sammenhengende naturområder. Dette må tilsi en vesentlig mer 
varsom utnyttelse av området enn det som er lagt fram i planskissen. 
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3.3. Byen har relativt mye park og tilsvarende lite natur. Parkifisering av naturrestene i 
byen er en svekkelse av de byøkologiske prinsippene. Den aktuelle planen medfører i 
praksis en sterk grad av parkifisering av store deler av dagens naturpregede område. 

 
3.4. Norsk friluftstradisjon er basert på et friluftslivsbegrep som betegner et enkelt, lite 

tilrettelagt friluftsliv i nær kontakt med naturen og med små krav til fysisk 
tilrettelegging og personlig utstyr – et friluftsliv som kan utøves av alle, i hverdagen 
(dvs i nærmiljøet) og i harmoni med naturen (Jfr. T-593 fra MD). Det er et slikt 
friluftsliv som i dag utøves i planområdet, og som de planlagte tiltakene ikke må 
fortrenge. 

 
3.5. For utnytting av, eller utbygging i tilknytning til naturområder må det iverksettes tiltak 

som i størst mulig grad reduserer de negative virkningene for naturmiljøet.  I den 
aktuelle planen savner vi for eksempel en diskusjon om begrensning av antall 
skulpturer, en konsentrasjon av skulpturene  til områder med mindre negative 
konsekvenser for de grønne verdiene (soneinndeling), og tilsvarende hvilke områder 
som ikke skal berøres. 

 
3.6. Naturvern og naturforvaltning er fag, med høy grad av kunnskap og med et høyt 

presisjonsnivå. Offentlige planer som påvirker naturen må speile den store 
kompetansen som finnes på feltet og ikke baseres på synsing. I forhold til natur- og 
friluftslivsverdiene i området er det mye ugjort i forhold til utredningsnivå. 

 
3.7. All tenkning omkring konsekvensutredninger er basert på at alternativer skal utredes, 

og at det mest optimale alternativet velges. I foreliggende sak skal det etableres et 
offentlig tilbud på offentlig grunn. Det er ikke gitt at Ekebergområdet er det best 
egnede stedet for etableringen av en skulpturpark i Oslo. Det savnes en vurdering av 
hvilke andre steder i Oslo som kunne egne seg for en slik etablering. Et tilbud fra 
private interesser er bare ett moment i vurderingen av hva som er en optimal 
plassering. Også innenfor Ekebergområdet kan det finnes alternative utplasseringer 
med færre negative konsekvenser, men disse alternativene er ikke utredet. 
Planprosessen bindes i praksis opp av private interesser, på bekostning av 
allmennhetens interesser. 

 
 
4. NOAs syn på utkastet til ny reguleringsplan – noen hovedpunkter. 
 
NOA kan ikke anbefale forslaget slik det er lagt fram. Tvert imot vil vi advare mot den 
omfattende omreguleringen som her foreslås. Summen av de installasjoner, nybygg og 
endringer i skogen de foreslåtte reguleringsbestemmelsene åpner for, er så voldsomme at de 
etter NOAs syn vil endre områdets karakter fullstendig.  
 
Planområdet, som vesentlig er skog, er i dag regulert til friområde. Utkastet stykker 
skogsområdet opp i et konglomerat av nye formål. Reguleringsbestemmelsene vil, hvis de blir 
stående uforandret, forårsake at en unik og særskilt vakker skog, rik på naturverdier og 
naturopplevelser, vil bli oppdelt, ”parkifisert” og omgjort til en turistattraksjon for et stort 
antall brukere, med stor fare for overbelastning av naturen og reduksjon av 
naturopplevelsesverdiene som resultat. NOA mener at skogsnaturen her da bare vil spille en 
helt underordnet rolle som frisert kulisse for andre aktiviteter. Dette harmonerer dårlig med 
intensjonene i det fastsatte planprogram. NOA mener at bevaring av naturen, friluftslivet og 
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mulighetene for naturopplevelse må stå i sentrum av planleggingen, og at tilrettelegging for 
kulturformål må tilpasses disse verdiene.  
 
NOA har i eget avsnitt under fremmet en rekke forslag til endringer og tillegg til 
reguleringsbestemmelsene. Tas våre forslag til endringer til følge, vil det resultere i en 
Skulptur- og kulturminnepark som er mindre voldsom, mer stillferdig og mer skånsom for 
naturen, og som etter NOAs syn harmonerer langt mer med det Norge og Oslo virkelig har å 
by på. Det vil fortsatt være skulpturer, men i et langt mindre antall. Det vil fortsatt 
opparbeides parklommer hvor folk kan oppholde seg på benker og øke kunnskapen sin om 
områdets kulturminner. Det vil fortsatt være mulig å nyte utsikten over Oslo fra en rekke 
utsiktspunkter som forbedres gjennom tynning.  
 
Men det vil ikke være et kommersielt turistopplegg for 600.000 mennesker eller mer pr. år, 
med gondolstasjon, paviljong og vannspeil mitt i skogen og hvor naturstiene må oppgraderes 
til grusveier for å tåle trykket. Det vil fortsatt være mulighet for kiosk og arrangementer, men 
da ikke i skogen. Dette vil flyttes til villaene i Kongsveien.  
 
Det unike ved Oslo er at byen fortsatt har naturen tett innpå seg, og at vi har disse spennende 
og rike kulturminnene i den. Både natur og kulturminner vil etter vårt syn drukne i et stort 
antall skulpturer, store installasjoner og stor bruk. NOA mener at formålet med å skape en 
ekte attraksjon vil bli styrket gjennom en bedre ivaretakelse av naturverdiene enn det utkastet 
legger opp til. Altså en vinn-vinn-situasjon i forhold til visjonene.  
 
Andre områder på Ekeberg er preget av stor og variert virksomhet. På sletta er det stor 
aktivitet på lekeplassen, i minigolfområdet, ved ridehuset og bondegården og her er det også 
kafé og mange mennesker. Det er stor aktivitet også knyttet til de ulike idrettsarenaene og 
hallene på sletta. Skogen i planområdet står i motsetning til dette som et roligere tilbud og 
brukes i dag av mange nettopp som det. NOA mener man må ta vare på et stillere og mindre 
folksomt alternativ for dem som søker naturopplevelser. Dersom man også vil gi et tilbud om 
kunst på Ekeberg, bør hovedtyngden av dette legges nærmere de områder som har mer 
aktivitet fra før lenger sørøst mot Ekeberghallen og til områdene nedenfor restauranten i 
villaene i Kongsveien. Formidlingen av kulturminner må ikke brukes som en brekkstang for 
en massiv utplassering av skulpturer og bygging av store installasjoner i skogen ovenfor og 
rundt restauranten hvis konsekvensene av dette er uakseptable for naturverdiene og 
friluftslivet. Planområdet er skilt ut fra reguleringsplanarbeidet for hele Ekebergområdet men 
det må fortsatt ses i sammenheng med dette. Vil man ha mange skulpturer og mye kunst på 
Ekeberg, må man undersøke muligheten for et utvidet samarbeid over plangrensene. 
 
 
5. NOAs syn på oppfølgingen av fastsatt planprogram. 
 
A) Forholdet til planprogrammets intensjoner generelt og ønsket om alternativer. 
 
Planprogrammet slår fast flere visjoner for området på side 18: Samtidig som det skal 
etableres en skulptur- og kulturminnepark som attraksjon for tilreisende, skal også områdets 
enestående natur sikres og det skal legges til rette for at allmennhetens muligheter for 
rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og videreutvikles. NOA mener utkastet bør gjenspeile 
at disse målene kan være innbyrdes uforenlige. I de faktiske forslagene til nye 
reguleringsbestemmelser mener NOA at natur- og friluftsinteressene gjennom denne 
manglende refleksjonen har blitt den tapende part. Det gjentas flere ganger i teksten til 
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utkastet at man skal ta vare på områdets enestående natur, men NOA kan ikke se at dette 
formålet har nedfelt seg i noen særlig grad i konkrete reguleringsbestemmelser, da det samlet 
åpnes for mange og store inngrep i skogen. Også i områder trukket fram som særlig verdifulle 
og sårbare i grunnlagsdokumentet ”naturverdier på Ekeberg”. 
 
NOA har derfor selv forsøkt å gjøre en avveining, slik planprogrammet krever (s. 18) , 
mellom friluftsinteresser, naturverninteresser og kulturminneinteresser gjennom et konkret 
forslag til endringer av de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Resultatet av dette ses i 
kapittel 7. Forslaget til endringer sammen med kommentarene skal ses på som et forsøk på å 
gi et alternativ til planutkastet.  
 
Et slikt alternativ med færre inngrep mener NOA det hadde vært naturlig at planleggerne selv 
hadde lagt fram som en oppfølging av pkt. 10.2 i planprogrammet (s 30) i stedet for bare å 
legge fram ett hovedalternativ. Det bes der om alternativvurderinger i forhold til kulturminner 
og biologisk mangfold. At man flyttet tyngdepunktet vestover av hensyn til 
kulturminneverdier og ned i et område med skog det er knyttet store frilufts- og 
opplevelsesverdier til og hvor det er registrert sårbare naturverdier og stort biologisk 
mangfold, gjør at man også burde vurdert å begrense Skulpturparkens omfang, både mht 
antall skulpturer og bygging av installasjoner. 
 
 
B) Manglende oppfølging av eksplisitte krav til grundig belysning av følger for biologisk 
mangfold. 
 
I fastsatt planprogram er det eksplisitte bestemmelser om forhold NOA er opptatt av som vi 
mener bare er i liten grad fulgt opp. På side 29 kreves en grundig belysning av : a) biologisk 
mangfold, av b) planlagt belysnings følger for biologisk mangfold, av c) vannelementets 
forhold til biologisk mangfold og lokalklima, og d) konsekvensene av økt ferdsel i området 
for biologisk mangfold.  
 
At det er gjort en grundig belysning av alle disse forholdene kan NOA ikke se.  
 
a) Det hevdes i utkastet at ”Ekebergområdets viktigste naturområder vurderes å være sikret 
gjennom opprettelsen av Ekebergskråningen naturreservat.” Dette er NOA uenig i og vi 
mener også argumentasjonen blir for lettvinn. Planområdet har store naturverdier, som bare 
delvis er kartlagt. Fuglelivet er f.eks mye rikere her enn i naturreservatet. Men planområdet er 
også viktig som buffersone for naturreservatet. Små rester av viktig natur er svært sårbare og 
risikoen for tap av mangfold i vernede områder kan reduseres ved at arter får mulighet til å 
utbre seg til naturlig omliggende land og utveksle gener med forekomster her.  
 
NOA mener at de omfattende forslagene til inngrep i planområdet trenger en grundig 
biologisk konsekvensanalyse gjort av eksperter på biologisk mangfold, mest av hensyn til 
planområdet selv, men også av hensyn til Ekebergskråningen Naturreservat.  
 
Rapporten ”Naturverdier på Ekeberg”, som er ett av grunnlagsdokumentene for planarbeidet ,  
slår fast at hele området ikke tåler inngrep særlig godt, men den utfører ingen 
konsekvensanalyse. Det hevdes i rapporten at det må gjøres flere undersøkelser når de 
konkrete forslagene til tiltak foreligger for å kunne foreta en skikkelig konfliktvurdering. I 
rapporten står det at den må ses som et første innspill til planleggingen med å utarbeide 
landskapsplan for området. Den må altså følges opp med å hente inn mer kunnskap.  
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I Bjørbekk og Lindheims rapport, som også er et grunnlagsdokument for planarbeidet, blir 
inngrepene visualisert og beskrevet. Her henvises innimellom til hva deres biolog Arne 
Pedersen skal ha sagt, men dette er kortfattet, overfladisk og udokumentert. NOA mener 
biologens synspunkter på tiltakene i sin helhet burde vært framlagt i en egen skriftlig og 
etterprøvbar rapport.  
 
Naturreservatet er en del av Verneplan for Oslofjorden og det var botaniske verdier som lå til 
grunn for vernet først og fremst og som ble kartlagt. Fugler og dyr ble ikke utredet i denne 
sammenhengen. Folk som kjenner planområdet vet at fugler og dyr påtreffes oftere i skogen 
ovenfor reservatet, både i planområdet og skog som grenser til dette lenger sørøst mot 
Ekeberghallen. Det er et yrende fugleliv her men det er ikke kartlagt systematisk.  En grundig 
belysning av biologisk mangfold må etter NOAs mening også innebære en faglig forsvarlig og 
grundig kartlegging av fuglelivet i planområdet. Og også i skogen som grenser til dette. 
Hvilke fugler finnes her og hekker her og i hvilke deler av skogen fins de ulike artene. 
Kartleggingen bør gå detaljert til verks. Det bør da også vurderes hvilke konsekvenser de 
ulike inngrepene vil få for fuglelivet i de enkelte områdene, både for større tiltak isolert og 
også samlet for alle inngrepene i hele skogen, før reguleringsbestemmelser kan legges fram.  
 
Inntil annet er sannsynliggjort, må vi legge tilgrunn at tiltakene får stor negativ konsekvens 
for biologisk mangfold (---). 
 
b) NOA kan ikke se at det er gjennomført en grundig vurdering av følger av langt mer lys for 
biologisk mangfold. Det nevnes at hensyn til biologisk mangfold tilsier en restriktiv bruk av 
belysning. At lys også kan ha andre negative virkninger trekkes fram under konsekvensana-
lysen. Men så vurderes det at det er store nok områder uten lys til at arter kan leve uforstyrret. 
Hvordan er denne vurderingen gjort? Hva bygger den på? NOA mener at dette blir for over-
fladisk. Igjen trenger man mer detaljkunnskap. Man kan ikke bare regne med at fugler og dyr, 
eller planter for den saks skyld, kan flytte på seg til mindre utsatte områder. Den kanskje 
alvorligste følgen av belysningen vil være mer folk i området på kveldstid. Menneskelig 
ferdsel påvirker fugler og dyr mer enn belysningen i seg selv.  
 
Virkningene av å skru av lyset kl. 21.00/22.00 som i lysløypene i marka, kontra å la det stå på 
hele natten, bør også utredes med hensyn til biologisk mangfold.  
 
NOA vil derfor øke negativ konsekvens av lyssetting for biologisk mangfold fra den angitte 
middels negativ konsekvens (--) til stor negativ konsekvens (---) på dette stadiet av 
planleggingen. 
 
c) Konsekvensene av etablering av nytt vannelement for biologisk mangfold trekker fram 
positive og negative forhold, men NOA frykter konsekvensen av fjerning av trær og busker 
blir sterkt undervurdert. Det sies at det er gjort vurdering av biolog men det er ikke gjengitt 
annet enn en udokumentert konklusjon om at dette gir minimale konsekvenser for 
naturmiljøet. Hvilke arter som kan etablere seg ved nye vannforhold i området og hvilke som 
kan forsvinne ved at busker og trær blir borte, ved at nye gangveier og stier gjennom skogen 
til vannelementet opprettes og ved at mange mennesker vil oppholde seg rundt vannet til 
enhver tid, må utredes hvis vannelementet skal belyses mht biologisk mangfold. Å se isolert 
på vannelementet blir overfladisk. NOA er redd for at liten positiv konsekvens (+) er en altfor 
for positiv vurdering av tiltaket. Hvis spurv i vannkanten erstatter flaggspett i tretoppen har vi 
redusert det biologiske mangfoldet. Og hvis rydding av vegetasjon for å skape siktlinjer fra 
vannspeilet gjennomføres som planlagt, vil dette måtte innvirke på fuglelivet i skogen.  
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NOA setter dette forsøksvis til (0) ingen betydning for biologisk mangfold, men dette kan 
også være en for mild vurdering avhengig av hvilke arter vi mister. 
 
d) Konsekvensene av økt ferdsel i området i forhold til biologisk mangfold er etter NOAs 
vurdering heller ikke grundig belyst. Den er kortfattet og overfladisk og konkluderer med 
middels negativ konsekvens (--).  
 
NOA mener at bygging av gondolstasjon og paviljong og av nye stier mellom dem og også 
mellom dem og vannelementet, vil gi betydelig hogst av store trær og rydding av annen 
vegetasjon i sentrale deler av området. Dette blir tonet ned gjennom formuleringer om å 
ivareta trær i størst mulig grad. Økt ferdsel og tilrettelegging for den, har stor betydning for 
vegetasjonen. Hvor mange trær vil gå tapt? Og hva fører tapet av trær og annen vegetasjon til? 
 
Gondolstasjonen ligger delvis innenfor kjerneområde 4 og tett inntil områder regulert til 
biologisk mangfold. NOA mener det er naivt å tro at det biologiske mangfoldet her kan 
beholde sin kvalitet, forbli inntakt og utvikles i disse områdene helt inntil en stasjon med 
servicefasiliteter i form av takterasse, kiosk og toaletter, og hvor det vil være en strøm av 
mange mennesker som ikke bare vil oppholde seg disiplinert på forplassen eller grusveiene 
like ved stasjonen. Det vil bli mye tråkk og støy og forsøpling kan også bli et problem. Dette 
blir ikke berørt.  
 
En ny gangvei (merket rødt på stikartet) mellom evt. stasjon og vannspeil er spesielt alvorlig 
når det gjelder stiene, da det her ikke er sti fra før. Her vil det bli stor ferdsel i et område uten 
ferdsel i dag. Etableringen av Skulpturstien i en stripe regulert til park mellom to i dag 
fredelige naturområder er også alvorlig. Denne vil også gi mange mennesker der det i dag er 
relativt lite ferdsel, da de fleste besøkende her nå går på hovedgangveien parallelt med 
Skulpturstien, 60 meter fra denne. Den foreslåtte skulpturstien er i dag en smal natursti med 
vakker bunnvegetasjon og et sted hvor fugl kan trekke seg tilbake fra hovedgangveien.  
 
Alle disse forholdene er ikke diskutert skikkelig i utkastet, men burde vært det. Men den 
endelige betydningen av stor økning i ferdselen vil måtte avvente mer faktisk kunnskap og en 
skikkelig og konkret konfliktvurdering. En skikkelig kartlegging av fuglelivet, så man vet i 
hvilke områder det er størst fare for å forstyrre matsøk og hekking, inngår i dette. 
 
En spredning av skulpturene over et større område hevdes (s 59) å være mer fleksibelt for å 
ivareta de biologiske kvalitetene men en slik spredning vil bringe flere mennesker inn i flere 
områder, så NOA betviler dette. Å ta skulpturer ut av skogen og plassere dem langs 
hovedgangveier, i parklommer, ved slettene og ved villaene i Kongsveien, samt begrense 
deres totale antall, vil minske presset av ferdsel i planområdet mener NOA.  
 
Samtidig som det hevdes i en vurdering av 0-visjonen at 7-8000 nye beboere i Bjørvikas evt. 
bruk av området vil kunne gi økt slitasje, er det litt underlig at slitasjeproblemet ikke 
kommenteres ved en utbygging av skogen til park med diverse anlegg. Dette vil jo føre til en 
stor økning av bruken av området.  
 
NOA mener at realisme i forhold til økt ferdsel i området hvis alle foreslåtte tiltak 
gjennomføres minst må økes fra den angitte middels negativ verdi (--) til stor negativ verdi  
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(---) for biologisk mangfold. Sannsynligvis mer. Av de tre største tiltakene, gondolstasjon, 
paviljong og vannspeil, vurderer vi vannspeilet som minst skadelig, men dette må vurderes 
skikkelig av eksperter på naturmangfold.  
 
I tillegg til at konsekvensene for biologisk mangfold ikke er så grundig belyst som 
planprogrammet ber om, mener NOA også at konklusjonen samlet for naturmiljø i 
konsekvensutredningen ut fra dette er vurdert altfor mildt når man setter denne til liten 
negativ verdi (-) Den må minst økes til stor negativ verdi (---) med mindre man kan 
dokumentere med en grundig mangfoldsanalyse, som tar for seg både flora og fauna i området 
i detalj, at så ikke er tilfelle. 
 
C ) Konsekvensutredningen. NOAs bemerkninger. 
Vi har berørt konsekvensutredningen mye under punkt 5 A og 5 B når det gjelder 
naturverdiene. Konsekvensene for disse er ikke grundig utredet mener vi, hverken for 
planområdet eller for Ekebergskråningen Naturreservat. Men kapittelet i planutkastet trenger 
likevel mer omtale. Konsekvensene av de planlagte tiltakene er gjennomgående alt for positivt 
vurdert. NOA mener derfor at det ikke er saklige holdepunkter for konklusjonene som er 
gjengitt i tabellen ”Sammenstilling av konsekvenser” på side 83. Dette gjelder særlig 
elementene ”Natur- og ressursgrunnlaget” (som er en misvisende betegnelse for friluftsliv og 
ridning), landskap, naturmiljø og barns interesser. 
 
I motsetning til det som hevdes, mener NOA at planutkastet er i konflikt med overordnede 
planer og mål. Planforslaget  nevner at disse står listet opp i kap. 4, men henviser kun 
eksplisitt til kommuneplan 2008 som legger vekt på turisme og Oslo som en attraktiv by. 
Byøkologisk program og Grøntplan for Oslo forblir ukommentert her . Dette er en klar 
svakhet fordi disse er viktige for frilufts – og naturverdiene, som i følge fastsatt planprogram 
også skal ivaretas i planleggingen. Utredningen ivaretar heller ikke kravene i den nye 
Naturmangfoldlovens §§ 7-12. 
 
Friluftsliv. Konsekvensutredningens omtale av følger for friluftsinteressene og beskrivelsen 
av 0-alternativet er etter NOAs syn direkte villedende.  
 
Det hevdes tidlig i teksten (side 5) at området ”brukes i stor grad som et område man passerer 
igjennom”. NOA vil hevde at dette er et område hvor man går på tur - i natur. Og hvor folk 
også rir, jogger, lufter hunder, fotograferer, kikker på fugler, nyter utsikten og søker fred og 
ro. I konsekvensanalysen framstilles 0-alternativet, med liten grad av skjøtsel, som at området 
vil forfalle. Dette både fordi flere mennesker fra Gamlebyen og Bjørvika vil bruke området og 
det fører til slitasje, ifølge planleggerne. Og fordi skogens utsiktspunkter vil forsvinne 
gjennom gjengroing, ifølge dem. Til dette vil NOA hevde at det er god plass til at flere bruker 
denne vakre naturen, vel og merke slik den brukes i dag, uten at dette vil medføre ytterligere 
slitasje. Argumentet er søkt all den stund planutkastet legger fram et omfattende 
nedbyggingsforslag, som også vil mangedoble antall mennesker i området, langt flere enn det 
Bjørvika og andre nye bydeler i nærheten vil bidra med. Utsiktsplassene lever i beste 
velgående. NOA har bilder som viser dette. Vil man frisere enda litt mer på allerede 
eksisterende utsiktspunkter, er det rom for dette innenfor dagens regulering til friområde. Og 
det vil kreve begrenset innsats fra Friluftsetaten. Men det har ikke vært en prioritert oppgave 
til nå.  
 
NOA kan for øvrig bidra med å lage en skjøtselsplan for området innenfor dagens regulering. 
Også sørøst for planområdet trengs fornuftig skjøtsel, spesielt av tette felter med gran der det 
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er mye ettervekst som bør tynnes og tynning av tette plantefelter ved Ridesletta og andre 
steder. 
 
Tilgjengeligheten til området er i dag svært god, både til fots og med kollektiv transport. Nye 
stier og omgjøring av naturstier til brede veier med grus framstilles som positivt for 
friluftslivet, ved at det sies å øke tilgjengeligheten. Videre trekkes etableringen av vannspeil, 
oppholdsmuligheter, siktakser, skulpturer og synlige kulturminner fram som positivt for 
friluftslivet. Dette er i beste fall kuriøst og vitner om at friluftinteresser som begrep, på en 
ureflektert måte, er blitt fullstendig utvannet. NOA tillater seg å minne om at dette er et 
naturområde i dag. Noen få minutter lenger øst på Ekeberg er det opparbeidede områder med 
lekeapparater, benker, kafé med mer og det er også benker på de mange utsiktsplassene i 
planområdet, selv om de nok kunne trenge litt maling eller evt. fornyes. Det er ikke behov for 
annet enn små og rimelige tiltak trengs for å bedre oppholdsmulighetene i planområdet. 
 
At man konkluderer med middels positiv konsekvens (++) for friluftsinteresser er rett og slett 
feil. Da er friluftsliv blitt synonymt med å la seg frakte med gondol rett til en benk ved 
vannspeilet. Friluftsinteresser har også et element av bevegelse, trim, som overhodet ikke er 
diskutert. Man har heller ikke diskutert hvem som vil tape og hva de vil miste på så stor 
tilrettelegging og nedbygging. Konflikter med ridende har riktignok trukket ned og endelig 
vurdering for friluftsinteresser havner på liten positiv verdi (+). Friluftsliv og riding, slått 
sammen under det misvisende  ”Natur-og ressursgrunnlaget”, oppsummeres  i endelig tabell 
på side 83 med liten positiv konsekvens (+) - hvilket også er misvisende etter NOAs mening.  
 
Området har slik det ligger i dag stor verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Dette nevnes 
også i teksten men får ingen betydning. Det man oppsøker når man utøver friluftsliv er 
avkobling fra dagliglivets og byens stress og mas. For slik avkobling har mest mulig urørt 
natur vist seg å ha stor og god effekt. Å bringe byens travelhet inn i området gjennom stor 
bruk, og dens forenkling og tilrettelegging i form av parkifisering og urbanisering, gjennom 
nye veier og installasjoner, er det motsatte av de kvalitetene som friluftsliv og naturopplevelse 
er tuftet på: Naturlighet, mangfold, variasjon i vegetasjon, skogens alder, tetthet og sjiktning, 
opplevelsen av varierte skogs-rom, og fravær av tekniske inngrep, trengsel og kommersiell 
påvirkning. Området kan ikke overvurderes når det gjelder friluftsliv, da det ligger inne i 
byen, innenfor byggesonen. NOA setter forsøksvis stor negativ konsekvens (---) for 
friluftslivet inn i tabellen på side 83.  
 
Landskap. Planområdet er en meget viktig del av den naturlige omrammingen av byen. 
Betydningen av Ekebergskråningen som dominerende del av bylandskapet kan ikke 
overdrives. Gondolbane, lyssetting av gangveier og stier, bygging av service-bygninger for 
turister og en frisering av den naturlige vegetasjonen er en svekkelse av landskapsverdiene 
som NOA mener kvalifiserer til middels negativ konsekvens (--). Konsekvensvurderingens 
utsagn om at ”Tiltaket  bedømmes å ha en stor positiv konsekvens (+++) for grøntstruktur og 
områdeutvikling.”, anser vi for usaklig. En parkifisert og urbanisert grøntstruktur er ikke 
landskapsmessig bedre enn en naturlig grøntstruktur. 
 
At barns interesser tilgodesees av tiltakene anser vi som synsing. Tap av naturomgivelser og 
parkinfisering gjør områdene kjedeligere og mindre spennende for lek. Tiltakene i 
Kongsveien og den nye dammen er ikke tilstrekkelig til å oppveie tapet av naturlige 
lekeområder. Skulpturer og kulturminner er ikke opplagt noe som gir positiv virkning for 
barn, det virker kunstig å bringe disse elementene inn konsekvensvurderingen på dette feltet. 
Området er et av de ytterst få områder nært byen hvor barn kan oppleve og bli kjent med 
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naturen. Samlet sett anser NOA konsekvensene for barns interesser til å være litt negative (-). 
Det må også nevnes her at i planområdets nærhet, lenger øst på Ekeberg er det bondegård med 
dyr, mulighet for ponnyridning, minigolf og lekeapparater, så barn trenger ikke først og 
fremst tilrettelagte aktiviteter også i planområdet. 
 
Interessemotsetningene styrkes som følge av tiltaket. Områdets regulering til friområde for 
byens innbyggere fortrenges av en turistifisering og kommersialisering. Ved ferdigstillelse av 
alle boligplanene i Lodalen og ved Bjørvika vil behovet for natur- og friluftsområder bli enda 
større enn i dag. NOA anser at interessekonfliktene øker betydelig dersom tiltaket 
gjennomføres som skissert i plandokumentet. 
 
I tillegg til det som er nevnt under kapittel 5 B vil vi også her kort nevne at for naturmiljø er 
vurderingene av tiltaket altfor positivt vurdert. Viktige områder for naturmiljø (A-B- eller C-
verdi) utgjør ubetydelige andeler av arealet i en by som Oslo. Reduksjon av omfang eller 
kvalitet av disse arealene har alene stor negativ konsekvens (---). 
 
For biologisk mangfold er den oppsatte indikatorene ”belysning” av mindre verdi. Større 
betydning har ren nedbygging, i form av etablering av endestasjon for gondolbane, bygging 
av servicebygg for turister og etablering av nye veier, samt påvirkning av skogstrukturen 
gjennom rydding av siktlinjer, fjerning av løv og undervegetasjon og fjerning av dødt trevirke. 
Konsekvensene for naturmiljøet vil i sum bli store (---) 
 
Også når det gjelder anleggsfasen tillater vi oss å tvile på oppsatt liten negativ konsekvens for 
naturverdier (-) da mye forstyrrelse og støy over lengre tid, kan få til konsekvens at arter blir 
borte. 
 
I sum vil konsekvensene bli vesentlig mer negative enn angitt i samletabellen på s. 83: 
 
Tema Planforslaget NOAs vurdering 
Natur- og ressursgrunnlaget/ 
friluftsliv 

+ --- 

Landskap ++ -- 
Kulturmiljø ++ ++ 
Naturmiljø - --- 
Trafikkforhold 0 - 
Sosial infrasturktur/barnehage 0 0 
Teknisk infrastruktur ++ 0 
Barns interesser ++ - 
Universell utforming + + 
Interessemotsetninger 0 - 

Sum 9 + 8 - 
 
Sosial infrastruktur/barnehage og teknisk infrastruktur er nettopp det som ønskes oppnådd 
med tiltaket, og ikke en konsekvens for øvrige samfunnsinteresser. Disse parametrene er 
derfor irrelevante. 
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6. NOAs forslag til videre utredninger og opprettelsen av ny gruppe. 
 
Både fordi tiltakene de foreslåtte omreguleringene muliggjør er så omfattende og fordi 
konsekvenser for biologisk mangfold er så dårlig utredet, må flere kartlegginger og analyser 
av planområdet utføres, samt hvilken betydning inngrep får for planområdet, og for 
naturreservatet og andre tilgrensende skogsområder.  
 
1 . Det må utføres en grundig biologisk konsekvensanalyse, av eksperter på biologisk 
mangfold. Følger både for planområdet og for naturreservatet like ved må inngå. 
Konsekvenser både av enkelttiltak og av tiltakene samlet må vurderes.  
 
2 . Det må gjennomføres en faglig forsvarlig, systematisk og detaljert kartlegging av 
fuglelivet, av ornitologer - i planområdet, men kanskje også i Naturreservatet. I tillegg bør 
konsekvenser av enkelttiltak og tiltakene samlet vurderes for fuglelivet.  
For både punkt 1 og 2 gjelder at skogsområdet rett øst for planområdet, som det grenser til, 
også bør tas inn i en helhetsvurdering. Da må også fuglelivet kartlegges her. 
 
3 . Det må opprettes en Naturfaglig gruppe. I prosjektet fins en Kunstfaglig gruppe og en 
Kulturminnefaglig gruppe. Utkastet så langt viser etter NOAs mening at det er behov for en 
sammensatt  Naturfaglig  gruppe dersom man skal gå videre med prosjektet om Skulptur-og 
kulturminnepark på Ekeberg. 
 
4 .  Også konsekvensene for det enkle friluftslivet og naturopplevelsene, det som er dagens 
hovedbruk av området, bør gis en grundigere vurdering. Området åpnes for flere, men hvem 
mister noe og hva mister de ved et stort antall inngrep i naturen her. Og i den forbindelse må 
friluftsliv få en mer tydelig definisjon. 
 
5.   NOA kan også bidra med undersøkelse av området ut fra Markalovens kriterier for 
verneverdige friluftsområder, noe som vil gi økt kunnskap om områdets verdi for 
friluftsaktiviteter og rekreasjon. 
 
 
7. NOAs forslag til endringer av reguleringsbestemmelsene med 

kommentarer. 
 
I dette avsnittet vil NOA kommentere de framlagte reguleringsbestemmelsene punkt for 
punkt. Avsnittet må leses sammen med forslaget til reguleringsbestemmelser bakerst i 
planutkastet og de kart som inngår i dem, da det er foretatt forkortelser for å slippe å gjengi all 
tekst. 
 
Det gis en kommentar/begrunnelse for endringene. Gjennom den utdypes forslaget  til endring 
og hvorfor det er foreslått. NOA har påpekt i punkt 5 og 6 at det må gjennomføres grundigere 
analyser av biologisk mangfold, fuglelivskartlegging og bedre konsekvensutredning, samt 
opprettes en naturfaglig gruppe, i det videre arbeidet med reguleringsplan. Dette vil gi bedre 
beslutningsgrunnlag. Endringene våre foreslås på bakgrunn av utkastet til reguleringsplan slik 
forslagene nå er lagt fram, utredet og begrunnet.  
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Side 1: 
Underliggende kart:  
Nytt kart over all utplassering av skulptur må inn i reguleringsplanen. Dette må vise 
tydelig hvor det skal være lov å sette skulpturer, hvilke størrelse de kan ha og hvor mange. Og 
det må vise hvor det ikke skal være lov å utplassere skulpturer.  
 
Kommentar: NOA savner et kart som viser utplassering av skulpturer. Nå er det bare lagt 
fram kart for inntil 15 skulpturer i hensynssonen. For å kunne vurdere konsekvensene for 
biologisk mangfold og friluftsliv/naturopplevelser må dette vises på kartet. Det er laget 
illustrasjoner i grunnlagsdokumentet fra Bjørbekk/Lindheim og NOA lurer på det er deres 
forslag man tenker seg å følge og altså regulerer for.  
 
Sti – og belysningsplan (beskrivelse og kart datert 22.02.2010) 
NOA kan ikke godta sti-og belysningsplanen i sin nåværende form og ber om at den 
endres. Rødmerket ny gangvei fra foreslått gondolstasjon til foreslått vannspeil må utgå 
av sti – og belysningskartet.  
 
Kommentar: NOA finner det uakseptabelt å anlegge ny gangvei i kjerneområde 4. Rapporten 
”Naturverdier på Ekeberg” må brukes og legges til grunn i planleggingen. Enten de to 
installasjonene blir realisert eller ei, må det ikke legges enda en gangvei i dette området 
mellom dem. Her går en hovedgangvei mellom dem fra før. NOA foreslår at det opprettes 
en 5 . kategori av turvei i sti-og belysningplanen.  Det som kalles ”stier” er i realiteten blir 
gangveier når bredden blir på 1-2 meter og gruslagt. Altså et smalere mer skånsomt alternativ. 
Spesielt er NOA kritisk til den såkalte Skulpturstien, under punkt P6. Oppgradering her vil 
ødelegge en vakker smal natursti.  
 
Andre forhold som bør endres i sti –og belysningsplanen er nevnt under de enkeltpunktene 
hvor de beskrives i reguleringsforslaget. 
 
Plan for skulptur-og formidlingsplassering i hensynssonen H730-3 (01.03.2010)  
NOA kan ikke godta planen på dette punkt. 
 
Kommentar: Vi bør ikke ha skulpturer i skogen. Se andre punkter i gjennomgangen for hvor 
skulpturer bør stå. 
 
§ 3 Fellesbestemmelser 
Her fastsettes at inntil 100 kunstverk tillates. NOA mener dette er alt for mange og foreslår 
at tallet settes til 25-30 skulpturer.  
 
Kommentar: Det store antall skulpturer i forslaget er ikke begrunnet. Sterk nedgang i antall 
skulpturer er fra NOAs side derfor en naturlig følge av andre innsigelser vi har mot et stort 
anlagt turistprosjekt i Ekebergskogen. Vi mener at skulpturer kun bør plasseres i et fåtall 
langs hovedgangveiene, ikke inne i skogen. Noen få kan plasseres i parklommer og på 
åpne gresssletter. Flest skulpturer bør plasseres ved Ekebergresturanten, på dens egne 
områder, og nedenfor den i Kongsveien 21 og 23. Evt kan man plassere skulpturer også 
utenfor planområdet ved å samordne seg med annet reguleringsarbeid på Ekeberg. F.eks ved 
rideskolen/søylehuset i parkområdet der. Skulpturene må ikke bli så påtrengende og 
dominerende at de tar all oppmerksomheten fra naturopplevelser og kulturminner. 
Skulpturene må ikke få kolonisere dette fra før vakre og rike området. Folk skal fortsatt kunne 
gå her på tross av skulpturer, ikke bare på grunn av skulpturer. 
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Side 2 (§3 forts.): 
Paragrafen sier at ”det skal søkes å bevare biologisk mangfold”. NOA mener dette må 
endres til at ”biologisk mangfold skal bevares”. Videre bør det ikke tillates innføring av 
fremmede arter i P1.  
 
Kommentar: Det må være mer forpliktende bestemmelser i forhold til biologisk mangfold. 
Mer utredning trengs, og er foreslått av NOA (se 5 og 6) før man kan få på plass slike 
formuleringer i reguleringsplanen. Forbud mot fremmede arter også i P1 skyldes fare for at 
disse kan bre seg til skogen og til Ekebergskråningen Naturreservat. 
 
”Nye siktakser kan etableres i samråd med friluftsetaten”. Erstattes av: ”nye siktaksjer skal 
ikke etableres, men tynning og vedlikehold av eksisterende utsiktspunkter kan skje i 
samråd med friluftsetaten”. 
 
Kommentar: Vil man etablere siktlinjer, må de angis klart på kart et fåtall steder og ikke tas 
inn i en generell bestemmelse. I Bjørbekk/ Lindheims rapport er det satt opp og delvis 
visualisert et stort antall siktakser og utsiktspunkter. Og i selve planutkastet framstilles det 
som om det snart ikke er utsikt igjen fra Ekeberg. Dette stemmer ikke. Mange utsiktspunkter 
oppover stiene fra Gamlebyen og også helt oppe på toppen, eksisterer fortsatt i beste 
velgående og kan med enkel skånsom tynning ytterligere forbedres. Det er også utsikt fra 
Ridesletta/Svenskesletta, spesielt hvis man fraviker turveien noen få meter og går foran 
vegetasjonen. Og det er masse utsikt fra Ekebergresturanten, da så godt som alle trær foran 
denne er hugget. Det er også glimtvis utsikt andre steder i skogen. 
 
Det er generelt en overopptatthet av utsikt på bekostning av andre naturverdier i vårt samfunn. 
Det er ikke noe mål i seg selv å gjenoppta gamle dagers situasjon. Det blir da heller ikke gjort 
ved å foreslå en masse installasjoner i skogen. Tvert imot kan det få store konsekvenser både 
for naturverdier/biologisk mangfold og for opplevelsesverdiene knyttet til skog og til 
opplevelsen av fugler og dyr i skogen, å fjerne mye vegetasjon og da særlig store trær. Det 
trolske blir prydelig. Det ville blir frisert. Skog blir park. Tidligere var det færre mennesker og 
flere skogsområder og andre grøntområder i Oslo. Nå gjelder det om å ta vare på det vi har av 
natur innenfor byggesonen. 
 
Spesielt vil NOA advare mot en skjøtselsplan som likner på den som er lagt fram av 
Bjørbekk/Lindheim på side 95 i deres rapport. Denne har omfattende forslag om etablering av 
siktlinjer og den viser ingen forståelse for den enorme betydningen av gamle døde trær for 
naturverdiene. I illustrasjonen på side 43 følges dette opp ved å fjerne de grå ”spettetrærne” 
som både er flotte skulpturer i seg selv for turgåere her og kilde til mat og bolig for fugler.  
Det er viktig å få opprettet en naturfaglig gruppe som kan undervise andre planleggere i hva 
som er viktig for mangfoldet i naturen og også for opplevelsene av en levende natur. Døde 
trær er en forutsetning for levende natur. 
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”Vedlikehold av eksisterenede stier… etablering av nye turveier/stier…., samt belysning 
tillates i henhold til sti og belysningsplan, datert 22.02.2010 ” må endres:  
 

• Definisjonene i stiplan må endres.  
• Nye stier og veier bør ikke etableres. 
• Smale naturstier må ikke tillates oppgradert til å ha bredde 1-2m.  
• Den nye Skulpturstien må tas ut av planene og henlegges til eksisterende 

hovedstier.  
• Belysningen må begrenses til et minimum 
  

Ny sti- og belysningsplan må legges fram etter at det er foretatt undersøkelser av 
biologisk mangfold, fugleliv med mer som NOA foreslår. (punkt 5 og 6 ) 
 
Kommentar: Stier: Planen legger fram en stiplan som NOA stiller seg skeptisk til. 
Oppgradering av eksistrende gangveier som allerede har grusdekke er uproblematisk. 
Men man bør i hovedsak ikke legge grus eller annet dekke der dette ikke eksisterer i dag. 
Noen få stier kan dette være ok etter nærmere vurdering. Å oppgradere smale naturstier og 
små naturlige tråkk som i dag har røtter, barnåler og blader til veier med grus vil øke skogens 
parkifisering og minske opplevelsene av skogsnatur kraftig. Spesielt kritisk er NOA til å gjøre 
noe med de smaleste tråkkene. Her forslås det at flere slike også skal fundamenteres og gis 
grusdekke. At slike stier skal kunne omgjøres til hele 2 m i bredden må ikke tillates.  
 
Spesielt den nye Skulpturstien må nevnes her. Her ligger en vakker sti idag. Oppgraderingen 
med grus vil forringe opplevelsesverdiene kraftig i denne delen av skogen. Spesielt alvorlig er 
også opprettelse av nye stier. Både ned mot resturanten og mellom installasjonene, og i 
skogen. Man vil også lage ny gangvei gjennom kjerneområde 4 fra gondol til 
vannspeil/reservoar. Stiplanen slik den forligger, kan ikke bli stående. Økningen av veier og 
stier og oppgraderingen av så mange stier med grus vil fragmentere skogen. 
 
Lys: I tillegg til følgene for biologisk mangfold, mener NOA at restriktiv belysning har stor 
betydning for frilufts- og opplevelseverdiene da det å oppleve skogen i alle dens naturlige 
vær- og lysforhold har stor estetisk verdi. Grålysning og skumring byr også på spesielt rike 
naturopplevelser i form av fuglesang og dyr som kommer fram. Og i et mørkt område er 
stjernehimmelen lettere å se. 
 
I dag er det bare lamper langs campingplassen, og noen få lamper i enden sørøst på Ridesletta, 
samt en enkelt lampe nord på Svenskesletta. Nå foreslås en hel runde med lys gjennom store 
deler av området. NOA mener dette ikke bør skje, men dersom denne runden blir gjennom-
ført, må man i reguleringsplanen si klart ifra at det skal være lys med tidsur slik at lyset går av 
f.eks kl 21.00 /22.00 slik lysløypene i marka gjør. Lys hele natten igjennom som i en bygate 
vil ha store negative landskapsmessige virkninger, og må unngås. Det samme mener NOA 
gjelde belysning langs kjærlighetsstien. Skulpturstien i den foreslåtte traséen bør ikke 
realiseres hverken når det gjelder antall skulpturer, stor bredde med grusdekke eller belysning.  
 
Ellers tillater NOA seg å tvile på at lys i et slikt område er spesielt trygghetsskapende eller 
hærverksforebyggende. Kanskje tvert imot. Når det gjelder tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede vil NOA gjerne at de skal få oppleve den vakre og rike naturen på 
Ekeberg og mener dette i nokså stor grad er mulig i dag, bortsett fra akkurat de bratteste 
partiene. Man kan dessverre ikke legge all natur til rette, da blir det ikke vill natur igjen. 
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Hovedgangveiene og noen brede stitråkk kan forbedres men tilrettelegging for rullestol i hele 
området er ikke ønskelig.  
 
§ 4 Bebyggelse og anlegg 
NOA mener tillatelse til oppføring av paviljong med platting må tas ut av 
reguleringsbestemmelsene. Her må skogen i sin helhet få stå i fred uten hogst. Hele 
punktet må utgå. 
 
Kommentar: NOA mener vi ikke kan beslaglegge 170 m2 (50 m2 bygg + 120 m2 platting)av 
skogen her til bygg. At inngrep i bakken ikke er nødvendig er en mager trøst. Her er det 
krokete furuer og gamle løvtrær og fuglerikt. Dette må kartlegges skikkelig, men lokalkjente 
turgåere trekker fram dette skogholtet som spennende. Det vil bli mye hogst og krav til 
siktlinjer og utsikt herfra vil gi enda mer. Skogen må generelt vernes mot nedbygging. Evt. 
arrangementer og utstilling av skulptur, skisser o.l må evt. legges til villaene i Kongsveien rett 
nedenfor paviljongtomten. Vi kan ikke bygge nye hus i skogen. Da taper naturverdiene og 
friluftslivet altfor mye i f.h.t kunst-og kultur i dette prosjektet. Hvis man mener alvor med at 
skogen skal bestå må slik nedbygging utgå. 
 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
NOA mener at den foreslåtte endestasjonen for gondolbane ikke må tillates og må tas ut 
av reguleringsbestemmelsene. Alternativt må endestasjonen kun aksepteres på eller i 
umiddelbar nærhet av parkeringsplassen ved restauranten. Belysningspunktet og 
punktet om etablering av sti/trapp må også utgå. Punktet kan kanskje erstattes av en 
bestemmelse om at : ”det opprettes parklomme ” med tillegget om at ”alle store trær bevares” 
tas inn i bestemmelsen. Parklommen må legges på det naturlige platået. Men om dette bør tas 
inn må først avgjøres etter nærmere kartlegging krevd i punkt 5 og 6.  
 
Kommentar: Gondolen vil kreve 600 m2 (450 m2+ 150 m2) av området. Minst. Det foreslås 
også bygget vei fra den. Det vil kreve uakseptabelt mye felling av trær å bygge 
gondolstasjonen. I tillegg kommer selve traséen. Gondolstasjonen ligger dessuten midt i et 
rikt naturområde for biologisk mangfold og delvis innenfor kjerneområde 4. Området er en 
spesiell og sårbar naturtype. Det fullstendig uakseptabelt å pøse inn mange mennesker og ha 
to etasjes bygg med takterasse, kiosk, toaletter og annet her. Man vil opprette flere nye stier i 
håp om at folk holder seg på dem. Men NOA syns dette tiltaket virker absurd både med 
hensyn til naturverdier/mangfold og for opplevelsen av natur/friluftsliv. Med gondolstasjon 
her vil skogen virkelig omgjøres til kommersielt forlystelsessted og park. Hverken 
konsekvensen av tiltaket alene, eller summen av dette tiltaket sammen med andre store 
inngrep som paviljong og vannspeil, er utredet skikkelig og dette må gjøres. Dersom man går 
for gondol, noe NOA går mot, må alt. A - Foran Ekebergresturanten - velges.  
 
NOA mener at tanken om å bygge gondolbane opp til Ekebergskogen er en utdatert idé, et 
forslag framsatt i en annen tid under helt andre betingelser enn vi lever under i dag. Dagsnytt 
18 kalte dette en gammel drøm. NOA tror gondolen blir et mareritt for naturverdiene på 
Ekeberg om den blir realisert. Vi lever i en by som har langt flere innbyggere og langt færre 
grøntområder enn da drømmen ble drømt for 100 år siden. Oslo kommune var forutseende og 
kjøpte Ekeberg til glede for sine innbyggere. For friluftsliv. Det fantes få biler og heller ikke 
støy og forurensing fra dem. Det var lite mennesker, og turisme var ingen viktig næringsvei. I 
dag vil gondolen medføre et voldsomt press på en av de siste større skogsområder våre 
barnebarn skal glede seg over i Oslo. Reguleringsplanen for Bjørvika har tegnet inn en 
Gondol, men det betyr ikke at vi må realisere den.  
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Gondolen er heller ikke nødvendig. 100 meter nedenfor resturanten går Ljabrutrikken forbi 
hvert 5-10 minutt. Ved Rideskolen og kaféen lenger øst på Ekebergsletta er det store  p-
plasser og det går også flere bussruter over sletta, som stopper her. Både ovenfra og nedenfra 
er det også korte avstander til fots. NOA mener det er langt viktigere å ta vare på Ekeberg til 
allsidig bruk og glede for innbyggere i Oslo både i dag og i generasjonene framover, enn å 
tilby en kortvarig forlystelse. Det er bedre at turister og folk flest kommer litt spredt inn i 
området. 
 
Side 3: 
§ 6 Grøntstruktur 
6.1 Naturområder, N1 til N7 
N1  
6 formidlingssteder virker mye. NOA er usikker på hva man mener/utformingen av disse. 
N1 Bestemmelsgrense for utsiktsplatå: ”Det tillates opprettelse av utsiktsplatå” byttes ut med 
”det tillates forsiktig oppgradering og tynning av eksisterede utsiktpunkter på 
Geitestien, i stikrysset og ovenfor.” Og ”det tillates ikke hogst av store trær i forbindelse 
med denne oppgraderingen.” Og: ”Det tillates enkel formidling ved 
utsiktspunktene.”Man må ta ut den stiplede firkanten ut av plankartet. Den angir et 
uakseptabelt stort omfang for inngrep, spesielt oppover første del av Geitespranget. 
 
Kommentar: Det er flere fine utsiktsplasser med benker (og gjerder på noen) i området og 
som har flott utsikt også idag. NOA kjenner til minst 6 slike allerede opparbeidede 
utsiktsplasser oppover den bratteste stien fra Gamlebyen over Geitespranget og helt oppe på 
toppen, som med enkel tynning kan få enda bedre utsikt enn i dag hvis ønskelig. Munch-
plattingen, slik den er visualisert hos Bjørbekk/Lindheim, virker voldsom og NOA mener 
denne ikke bør tillates. I stedet tillates enkle tavler o.l ved utsiktspunktene. Man må ikke 
hogge i denne gamle løvskogen for å opprette akkurat det Munch så når det er tre andre 
utsiktpunkter, med utsikt over hele byen, ytterst få meter unna der Munch sto. Her er f.eks 
gamle løvtrær egnet både for hekking og matsøk. Dette skogsområdet er svært rikt og man må 
ta hensyn til ”Naturverdier på Ekeberg” i planleggingen. Kartlegging videre vil også kunne 
avklare dette punktet bedre. Oppover Kjærlighetsstien (som på noen kart heter Trollstien) er 
det utsikt hele veien.  
 
N1 Bestemmelser for parklomme.  
Bør få et tillegg: ”Store trær skal ikke felles. Gamle, døde og døende trær (spettetrær) 
skal heller ikke felles. ” 
 
Kommentar: Den manglende forståelsen av døde og døende og gamle trærs betydning både 
estetisk/visuelt for naturopplevelsene og biologisk for naturmangfoldet/forkomsten av 
insekter og fugler, er grunn i vårt samfunn og også hos mange planleggere/utførere. Dette gjør 
at reguleringsbestemmelsene må ta inn slike paragrafer for å sikre områdets verdier. I dette 
området er det mange flotte gamle vakre treskulpturer i grått trevirke/delvis grått trevirke med 
avskallet bark og hull etter fuglers matsøk. 
 
N2 Bestemmelsgrense for kjernesone for biologisk mangfold. 
”Bekkeløpet må ikke demmes opp.” ”Kunstverk kan ikke plasseres i denne sonen”. ”Det 
tillates ikke opparbeidelse av sti.”  
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N2 Bestemmelsesgrense for parklomme.  
NOA er generelt positive til parklommer, men denne må ikke tillates.  
 
Kommentar: NOA mener det er uakseptabelt å foreslå alle disse tiltakene i et område som i 
utkastet er regulert til biologisk mangfold. Parklommen kan ikke bli rehabilitert da den ligger 
i sone for biologisk mangfold. Parklommen må tas ut fra reguleringsbestemmelsene. NOA 
mener at man i stedet for denne parklommen kan vurdere om benker med mer kan settes i et 
lite område/evt. etablere parklomme der gondolstasjonen/servicebygget skulle vært. 
 
N3  
”Skog skal bevares i størst mulig grad. Store furutrær tillates ikke fjernet. Lavere 
vegetasjon/løvtrær kan tynnes. ” NOA ønsker tilføyet: ”Gamle døende og døde trær skal 
ikke fjernes. Store gamle løvtrær skal ikke fjernes”. 
 
Kommentar: Hvis vi forstår kartet rett, snakker vi her om skogen på Utsiktsstien. Her er 
mange gamle, delvis tørre og døende, flotte trær. De er trolske for mennesker og svært viktige 
for fugler. Vern av disse må styrkes med eksplisitte bestemmelser. Det samme gjelder store 
gamle løvtrær som enkelte planleggere og andre opplever som stygge. I Bjørbekk/Lindheims 
rapport er det tegnet inn mange utsiktspunkter i dette området. Man bør derfor ta inn 
ytterligere bestemmelser som begrenser trefellingen, og kartfeste de områdene der 
utsiktsrydding kan foretas.  
 
N4  
Sti tillates rehabilitert. NOA Tillegg: Sti må ikke få grusdekke. 
 
N4 Bestemmelsessone for biologisk mangfold.  
Samme kommentarer som for N2 biologisk mangfoldssone.  
 
Side 4: 
N5  
Punktet om etablering av nye stier rundt paviljongen må tas ut av 
reguleringsbestemmelsene og stikartet. 
 
”Fra paviljongen …tillates skjøtsel og tynning for å etablere og ivareta siktakser mot fjorden 
og villaene..” Punkt om siktakser ved paviljong må tas ut av reguleringsbestemmelsene.  
N5 bestemmelsesgrense for vannløp. ”Vannløp med flere vannspeil tillates…” ”det tillates 
fjerning av vegetasjon, men store furutrær skal i størst mulig grad bevares.”. NOA mener 
dette bør tas ut i sin helhet.  
 
Også punkt om siktakse vest for vannreservoaret må ut av bestemmelsene slik det nå 
står. Inn: ”det kan tillates forsiktig tynning av løvoppslag vest for vannreservoaret. 
Store furutrær og andre store trær må ikke felles.” 
 
N6  
NOA-forslag til tillegg: ”Store trær skal ikke fjernes.” 
 
Kommentar: NOA mener paviljongen ikke skal bygges og da faller en del av dette med nye 
stier og nye siktakser rundt den bort av seg selv. Summen av alle tiltakene i Ekebergskogen er 
for voldsom til å kunne aksepteres etter NOAs mening. Vi mener man må være restriktive 
med å tillate nye stier og siktakser. Går de største installasjonene ut av planen, faller behovet 
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for dette bort. Men blir alle eller noen av disse byggene stående, bør det legges restriksjoner 
på stier og siktakser så vi ikke mister enda mer skog. Se ellers tidligere kommentarer til andre 
punkter. Vi er skeptiske til å endre naturlig vannløp eller påvirke dette. Slike tiltak kan ikke 
foreslås før kartlegging/utredning vi har foreslått er gjennomført. For enkelttiltakene og for 
tiltakene samlet. Det samme gjelder for damanlegg under punkt P2. 
 
N7 Oppgradering av stier.  
Tillegg: ”det må ikke legges grusdekke der dette ikke fins fra før. Bredden må ikke økes 
ut fra dagens situasjon.” 
 
§ 6.2 Turvei 
Punktet blir unødvendig uten gondolstasjon. 
 
§ 6.3 Park P1 til P8 
”Områdene skal skjøttes slik…. ” NOA kan ikke akseptere denne fellesbestemmelsen først i 
paragrafen. Noen av områdene som defineres som Park må tilbakeføres til Naturområde. 
 
P2  
”det tillates etablert siktakse fra dammen mot sydvest” erstattes av ”det tillates forsiktig 
tynning i skogen sydvest for parklomme av unge løvtrær, men ikke felling av store 
trær.” Punktet er unødvendig uten damanlegg. NOA legger til grunn at dam omgjøres til 
mindre parklomme. 
 
P2 bestemmelsesgrense for damanlegg. 
NOA mener at damanlegg slik det nå er tenkt ikke må tillates og må tas ut av 
reguleringsbestemmelsene. Punktet kan erstattes av en bestemmelse om at ”det 
opprettes parklomme” med tillegg om at ”alle store furutrær bevares”. Parklommen må 
i omfang være langt mindre enn damanlegget.  
 
Kommentar: Damanlegget er et stort inngrep. NOA mener det ikke er utredet skikkelig 
hverken med hensyn til biologisk mangfold/Naturverdier eller med hensyn til 
opplevelsesverdiene/Friluftsliv.  
 
”Store furutrær søkes bevart ved gjennomføring av tiltaket”. Dersom tiltaket ved nærmere 
utredning av konsekvenser blir stående, må denne bestemmelsen endres til: ”Store furutrær 
skal bevares.” 
 
Side 5: 
P5  
” det tillates etablert utsiktsplattform.” Bør endres til ”det opprettes parklomme.” Dette er 
utsiktsplattform nord for Ekebergresturanten, og NOA er ikke negativ til noe opparbeiding 
her. Det er i dag en lite skjøttet, allerede etablert utsiktsplass. NOA mener man her kan tynne 
eksisterende vegetasjon og opprette parklomme. Plattformtiltaket virker voldsomt slik det er 
visualisert hos Bjørbekk/Lindheim.  
 
P6  
”Sti tillates oppgradert… ” Dette er den nye Skupturstien. NOA mener dette punktet må tas 
ut av reguleringsbestemmelsene. Formålet Park må erstattes av Naturområde. Sti med 
grusdekke og inntil 2 m bredde aksepteres ikke etablert her. Heller ikke utplassering av 
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skulpturer. NOA foreslår at evt. etablering av skulpturer skjer langs eksisterende 
hovedsti. 
 
Kommentar: I området går i dag en smal vakker natursti/tråkk. Skulpturstien bør ikke 
opprettes mht natur- og opplevelsesverdiene som kan gå tapt. Man ønsker i forslaget å 
regulere en stripe til park (P6) for å kunne sette ut skulpturer, midt i et område regulert til 
natur.(N5 og N7) Dette vil bryte opp naturområdet på en skjemmende måte, særlig når man 
også planlegger belysning langs stien og å forvandle en smal natursti til bred sti med grus.  
 
Dette tiltaket står i sterk kontrast til formålet om å sikre områdets enestående natur. Stien går 
parallelt med hovedgangveien fra Ekebergresturanten til Ridesletta, bare 60 meter nedenfor 
denne, og er et fredelig alternativ både for mennesker og fugler/dyr når det er mange 
mennesker på hovedgangveien. Skulpturer må settes langs hovedgangveien, ikke langs en ny 
parallell vei til denne. 
 
P8  
Tillegg: ”Også døde furutrær skal bevares”.  
 
Kommentar: NOA setter et stort spørsmålstegn ved behovet for rydding her av hensyn til 
utsikt. Det er lett å se fjorden i dag og går man få meter, foran vegetasjonen, vil man se enda 
mer. 
 
§ 9 Bestemmelser til hensynssoner. 
§ 9.1.1 H570-1 
Avsnittet nederst på side 5 begynner med: ” Hagene tillates oppgradert…. Formuleringen : 
”Det kan anlegges stier som knytter hagene til parkområdene og naturområdene mot nord og 
øst” erstattes av ”det skal ikke opprettes nye stier mot park – og naturområdene, heller 
ikke legges grus i eksisterende tråkk.” 
 
Kommentar: NOA har argumentert under diverse punkter mot opprettelsen av nye stier. Og de 
samme argumenter gjelder her. Skogen fragmenteres, hogst vil kreves, forstyrrelse av 
fuglelivet …. Tiltak må utredes konkret mht både naturverdier og opplevelsesverdier av 
inngrepene før dette kan foreslås. Man må også se på stisystemet samlet med hensyn til 
konsekvensene. 
 
Side 6:  
§ 9.2.2  H730-2 
”Det tillates etablert kunstverk…” NOA mener punktet bør utgå da det åpner for skulpturer 
inne i skogen. Sone på 10 m er altfor mye. Det er ikke klart hvor mange skulpturer det er 
snakk om. Antall må angis. 
 
Kommentar: NOA mener noen få skulpturer kan plasseres tett på hovedgangveien opp fra 
Ekebergresturanten, men det ser ut til at dette punktet gjør at de kan plasseres i skogen lenger 
vekk fra veien. Antall må angis. Vi gjentar at et kart over alle tenkte/foreslåtte steder for 
skulptur må lages og angi antall på hvert sted. 
 
§ 9.2.3 H730-3 
” Det tillates etablert… av maksimalt 15 kunstverk…” NOA mener det ikke bør etableres 
skulpturer i skogen utenom hovedgangveiene, i parklommer og på slettene. 15 
kunstverk er også for mange i denne sårbare sonen. NOA mener dette punktet må utgå. 
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Vi viser til vårt krav over om utarbeidelse av  fullstendig kart som omhandler både hensyns-
soner og planområdet for øvrig mht utplassering og antall skulpturer. Dette må forelegges 
høringsinstansene før forslag til reguleringsplan går til offentlig høring. Det er også behov for 
samarbeid over plangrensene på Ekeberg. Da kan skulpturer vurderes utplassert i områder 
hvor det allerede ferdes mange mennesker og som er mer parkmessig opparbeidet fra før. 
 
 
8. Konklusjon. 
 
Utkastet til reguleringsplan for Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg kan ikke godtas slik 
det foreligger. Det åpner for en rekke tiltak i skogen, uten at konsekvensene av disse er vist 
hver for seg eller samlet. De er ikke belyst skikkelig, hverken for planområdets 
naturverdier/biologiske mangfold slik det var krevd i planprogrammet eller for friluftslivet og 
naturopplevelsene. Det siste mener planskriverne ikke var krevd, men det er forsøkt gjort 
likevel. Resultatet er et lite saklig bilde av disse forholdene. Følgene for og forholdet til 
Ekebergskråningen Naturreservat synes ikke reflektert over i det hele tatt. Forhold til andre 
tilgrensende skogsområder bør også tas inn i videre arbeid.  
 
Det bør gjøres mer kartlegging av naturverdier i området. Men allerede nå er det etter NOAs 
mening mulig å slå fast at det må legges fram et langt mindre omfattende og mer skånsomt 
alternativ:   
 
Et slikt alternativ vil kunne oppnå deler av målsettingen med skulptur- og kulturparken, 
samtidig med at områdets store natur og friluftslivsverdier bedre ivaretas. Et forslag 

- med parklommer og skånsom formidling av kulturminner 
- med et begrenset antall skulpturer plassert langs hovedgangveier, på 

Ekebergrestaurantens eget område og ved villaene i Kongsveien. 
- med noen få mindre enkeltskulpturer også i parklommene og på sletter 
- med forsiktig tynning og oppgradering av de eksisterende flotte utsiktsplassene 
- med mulighet for utstillinger, arrangementer og kafé i villaene i Kongsveien 
- med skånsom utbedring av enkelte brede stier 
- med en bruksfrekvens i området som gjør at det beholder sitt fantastiske fugleliv og 

andre naturverdier, og dermed sitt enorme potensiale for naturopplevelse. 
- med noe særegent norsk som vi er stolt av å by turistene  
 
- uten gondolstasjon og tilhørende servicebygg  
- uten ny stor platting i den bratteste skråningen 
- uten andre nedbygginger i form av paviljong med platting og vannspeil med 

bekkeløp 
- uten nye gangveier og stier 
- uten drastisk oppgradering av naturstier og tråkk til ”stier” som til forveksling likner 

veier. 
- uten å anlegge nye siktlinjer og flere utsiktsplasser i skogen 
- uten det enorme antall skulpturer (100) som nå er foreslått 
- uten skulpturer inne i skogen 
- uten en gigantisk turistmaskin som sterkt forringer naturen og framtidige 

generasjoners opplevelse av den. 
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