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Merknader til Den grønne ringen, prinsipplan med handlingsprogram
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at forslag til prinsipplan
med handlingsprogram for Den grønne ringen er på høring.
Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse som skal knytte sammen
Hovinbyens nabolag og grøntområder. NOF OA ser det som positivt at en grønn forbindelse er lagt
inn som et hovedgrep i Hovin-byen, et av Oslos større transformasjons- og byutviklingsområder.
Det er også bra at det skal etableres nye parker og grøntdrag langs og i tilknytning til ringen.
Som Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) peker på i sitt høringssvar, og som vi slutter oss til, er det
i altfor liten grad beskrevet hvordan Den grønne ringen skal koble seg på eksisterende, regulerte
turvegtraseer. Den grønne ringen utgjør ei rundløype på 6,5 km, men har også potensial til å være
et koblingspunkt mot grønne turdrag mot fjorden og Marka.
NOF OA savner i tillegg omtale og vektlegging av de biologiske kvalitetene knyttet til ringen. Den
er planlagt å gå innom flere sentrale områder med naturpreg, der det absolutt viktigste er Valle
Hovin. I tillegg har Østre Aker kirkegård, Risløkka og Teglverksdammen naturkvaliteter som bør
sikres og videreutvikles. Dette står det knapt noen ting om i planen. Det er viktig at det biologiske
mangfoldet opprettholdes/økes, at det legges opp til skikkelige buffersoner mot naturområdene der
det skal være minst mulig menneskelig aktivitet, og at noen deler av områdene bør få utvikle seg
fritt, uten særlig grad av skjøtsel og parkmessig forvaltning. Disse momentene må inn i planen.
Det er heller ingen punkter i tiltakslistene som gjelder biologisk mangfold eller styrking/
videreutvikling av naturområder, verken på kort eller lang sikt eller gjennom aktivitetspunkter. Vi
vil sterkt anmode om at planen og handlingsprogrammet i større grad gjenspeiler dette aspektet. For
befolkningen vil det være et ekstra opplevelseselement å møte noenlunde intakt natur langs ringen.
Som et eksempel fra vår egen virksomhet kan det nevnes at bynær, urban fugletitting er en populær
og økende aktivitet. Mange av de grønne områdene langs ringen, både dagens og planlagte, har
potensial til å bli gode fuglebiotoper, og de kan utvikles til å bli enda bedre med relativt enkle grep.
NOF OA bidrar gjerne som konsulent for å legge til rette områder for økt biologisk mangfold.
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