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Merknader til oppstart av arbeid med detaljregulering for Maura sentrum
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at det varsles oppstart av
planarbeid med sikte på detaljregulering for Maura sentrum. Det legges opp til bygging av boliger
og forretninger i planområdet. På grunn av ferie kommer våre innspill noe etter fristen, men vi
regner med at de blir tatt med videre i plansaken.
Innledning
Selv om planområdet ligger inntil Maura sentrum, er det i dag et lite berørt område med rik
vegetasjon. Det består av en liten ravinedal (en sjelden naturtype som er viktig å ta vare på) med en
bekk i dalbunnen. Vegetasjonen er dominert av frodig løvskog med rik undervegetasjon.
Nærmere om planområdet
De nevnte naturelementene tilsier stort potensial for et rikt biologisk mangfold innen flora og fauna.
Vi har ikke grunnlag for å hevde at man her vil finne sjeldne og trua arter, men dette må undersøkes
grundig. Vårt korte besøk i området nå på seinsommeren (medio august) indikerer at fuglelivet
interessant, med funn av både jernspurv, gjerdesmett, munk og tårnseiler (se artsliste til slutt).
Krav om kartlegging
I det videre arbeidet med å lage et planforslag til offentlig høring, må det være en forutsetning at det
gjennomføres full kartlegging av biologisk mangfold. Det må omfatte alle viktige artsgrupper, som
moser, lav, karplanter, insekter, fugler og pattedyr. Undersøkelsene må gjøres på forsommeren; da
er det størst mulighet for å finne arter.
Fuglearter funnet ved kort befaring medio august 2016: Ringdue 3; Tårnseiler 5; Gjerdesmett 1;
Jernspurv 1; Gråtrost 2; Munk 1; Blåmeis 2; Kaie 6.
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