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Merknader til forslag til områderegulering for Solbergskog
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at ovennevnte områderegulering er lagt ut på høring.
Innledning
Våre tidligere merknader knyttet til biologisk mangfold og fugleliv ser i stor grad ut til å være fanget
opp og ivaretatt i foreliggende planutkast. Vi har imidlertid to punkter vi vil peke på i planutkastet.
Kommentarer til områderegulering
Forskrift om fremmede organismer
Det er utarbeidet følgende bestemmelse, som vi er godt fornøyd med: «Ved transport av organiske
masser inn i området skal det kunne dokumenteres at masser ikke inneholder plantedeler eller frø av
arter registrert i norsk svarteliste. Ved søknadspliktige tiltak skal dette inngå som en beskrivelse av
tiltaket».
I praksis vil det bare være mulig å ivareta dette ved at det ikke transporteres organiske masser inn
i området eller at slike masser er varmebehandlet. I bestemmelsen står det ikke noe om hvordan
man skal unngå spredning av svartelistede arter som allerede finnes innenfor området (for eksempel
kanadagullris som i dag vokser langs enkelte veikanter) eller svartelistede arter som i framtiden
vil kunne spre seg inn i området (artene vil sannsynligvis ha en videre utbredelse om noen år),
noe som kan være et vel så stort problem. For å ivareta hensikten (jf. § 1) med forskriften om
fremmede organismer og bestemmelsene i den (jf. § 18, 24) er det derfor nødvendig at det settes
som krav at det skal gjennomføres en kartlegging av svartelistede arter og lages en plan for å
unngå spredning av disse i forkant av gravearbeider (mest aktuelt for gravearbeider i forbindelse
med vann- og kloakk). Vi anbefaler derfor at følgende tilføyes i bestemmelsene: «Før det settes i
gang gravearbeider skal det oversendes rapport/notat til kommunen som viser at det er gjennomført
kartlegging av arter på norsk svarteliste og laget en plan for hvordan man skal unngå spredning av
eventuelle slike arter».
Sikring av verdifulle trær
Det er innenfor området registrert minst tre store og biologisk verdifulle edelløvtrær som sikres
med følgende bestemmelser: «0.10 Trær som skal bevares er markert på reguleringskartet. Enkelte
trær faller inn under naturtypen hule eiker og omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper. Det skal
ikke foretas inngrep i terrenget innenfor treets dryppsone».

Denne bestemmelsen er sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å ivareta virkelig gamle trær som har
mistet mye av greinverket eller som er beskåret og derfor har en smal dryppsone. Dette gjelder
sannsynligvis det eldste treet i området. I tillegg strekker ofte viktige deler av rotsonen seg utenfor
dryppsonen. Vi anbefaler derfor at det på slutten av denne bestemmelsen tilføyes: «Det skal ikke
foretas inngrep i terrenget innenfor treets dryppsone eller inntil 10 meter fra treets stamme».
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