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Merknader til planforslag for Grønmoområdet – detaljregulering
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at ovennevnte dokument
er lagt ut på offentlig høring. Dessverre mottok ikke NOF OA denne selv om planen definitivt er
innenfor vårt interessefelt. Vi takker for at vi har fått noe forlenga høringsfrist.
Generelt
Planområdet omfatter det tidligere hoveddeponiet for avfall i Oslo, og ligger i sin helhet innenfor Marka. Deponiet er nå nedlagt, og etterbruk skal bestemmes. I planforslaget vises det
gjennomgående til Kommuneplan 2015 (Oslo mot 2030), og at arealene er avsatt til grønnstruktur
med flerbrukspark. Etter forslagsstillers og PBEs vurdering utelukker det to av tre alternative
forslag til regulering av området (planprogrammet), nemlig Tilbakeføring til Marka og Golf og
gjenvinningsanlegg. Etter vårt syn blir dette en helt feil innfallsvinkel. For det første var det forrige
bystyre, etter forslag fra det daværende byrådet, som vedtok gjeldende kommuneplan. For det
andre har dagens byråd sagt tydelig at aktivitetssonene, som det brukes mye plass på å omtale i
planforslaget, er uaktuelle å videreføre. Dermed er kommuneplanen på dette vesentlige punktet
allerede utdatert. Byrådet har også signalisert at de vektlegger sikring av naturverdier, herunder
også gjenskaping/tilbakeføring av natur. NOF OA vil derfor sterkt beklage at alternativet med
tilbakeføring til Marka ikke er fulgt opp, og mener det er en åpenbar svakhet ved foreliggende
planforslag. Vi vil sterkt oppfordre til å gå videre med dette alternativet, og dermed sørge for at
planprogrammet blir gjennomført. Dette har også flere av høringsinstansene krevd.
I planforslaget for øvrig er det mange fornuftige elementer NOF OA kan støtte, blant annet at området åpnes for allmennheten med turstier og skiløyper, videreføring av komposteringsanlegg og
gjenvinningsstasjon samt etablering av ombruksanlegg.
Merknader til tiltak og anlegg i planforslaget
Arealene med natur og naturliknende områder går kontinuerlig ned både i Oslo og landet for øvrig.
For å motvirke denne utviklingen er det nødvendig å tilbakeføre nedbygde områder til natur. Dette
er langsiktige prosesser der det biologiske mangfoldet over tid vil reetableres fra en slags nulltilstand
i tungt nedbygde og omdannete områder. Avfallsdeponiet på Grønmo er et område som før var
naturskog i Marka, og som vil egne seg utmerket for tilbakeføring til skog når etterbruken for
området skal vedtas. NOF OA vil derfor foreslå at en større del av arealet innen planområdet, gjerne
i tilknytning til verdifull natur i nordøst (N2, som reguleres til naturområde) settes av til framtidig

skogsnatur. For øvrig er det en merkelig omtale av N2 i planforslaget (s. 26), der det står at N2 er et
gammelt deponi og derfor skal ny vegetasjon holdes nede. Dette rimer dårlig med at det samtidig
skal reguleres til naturområde. Da bør tvert imot ny vegetasjon få utvikle seg fritt, slik at det på sikt
når en likevektstilstand der det biologiske mangfoldet kan bli stort.
Vi støtter forslaget om gjenåpning av en bekk i området, etablering av tursti, evt. læringssti,
skiløyper og parkeringsplasser ved enden av Sørli- og Grønmoveien, men vil sterkt understreke at kollektivdekningen må bedres kraftig i området for å sørge for at folk kan komme seg ut
i området uten bruk av bil. I denne sammenheng er det positivt at det skal anlegges gang- og
sykkelveg langs Sørliveien og fortau langs Grønmoveien. Vi er derimot skeptisk til at det legges
opp til infrastruktur knyttet til idretts/aktivitetsanlegg i området, som redskapsbygg inntil 100 m2,
toaletter, lekeplass osv. Videre vil vi sterkt advare mot å anlegge en større idrettspark i området, evt.
med skiskytteranlegg, slik idretten ønsker, i et område som faktisk ligger innenfor Markagrensen.
For øvrig er planforslaget altfor vagt når det gjelder omtalen av hva slags type idrettsanlegg
forslagsstiller tenker seg innenfor planområdet. Dette må konkretiseres slik at det blir mulig å ta
stilling til dette temaet i planen.
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