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Merknader til detaljregulering for Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til at ovennevnte planforslag
er lagt ut til offentlig høring. Det aktuelle arealet ligger i Marka og er derfor viktig for oss å følge
opp.
Vi vil innledningsvis understreke at det er veldig positivt at Huken pukkverk (med asfaltverk,
steinbrudd og masseuttak) er nedlagt, og at kommunen ønsker å tilbakeføre det til Marka. NOF OA
støtter også hovedgrepet med å regulere arealet til grønnstruktur, og vil framheve som positivt at
viktige naturområder i sørvest og sørøst beholdes intakte. Likevel må området i større grad enn det
legges opp til mulig gjenskapes til natur med enkel tilrettelegging for friluftsliv.
Konkret støtter NOF OA gjenåpning av Aurevannsbekken og etablering av badedam. I tillegg
listes det i reguleringsplanforslaget opp diverse aktiviteter, de fleste idrettsrelatert. Det nevnes
ski, rulleski, turgåing, aking, sandvolleyball, piknik, bading, formidling av geologiske verdier og
midlertidige arrangementer som konserter m.m. Forslaget åpner for markastue, visningssenter for
geologi, toaletter, garderober, driftsbygning samt 40 parkeringsplasser for bil og sykkelparkering.
Dette blir etter vårt syn altfor omfattende for et område som ligger godt innenfor Markagrensa, og
som, dersom alle disse tiltakene blir realisert, vil gi Hukenområdet et urbant preg i stedet for at det
fungerer som en inngangsport til Marka. Asfalterte rulleskitraseer, eksponerte lysløyper, klargjøring for scene og tribuner til konserter og idrettsarrangement, asfaltert veg og 40 parkeringsplasser
hører etter vårt syn ikke hjemme i et område som skal tilbakeføres til Marka.
Plan- og bygningsetaten påpeker i kunngjøringen at området er så stort at det er plass til flere tiltak enn det Eiendoms- og byfornyelsesetaten har foreslått. NOF OA tar derfor til orde for at en del
av industriområdet der det har vært steinbrudd og pukkverk settes av til habitat for arter som begunstiges av slike forhold. Det gjelder blant annet dverglo, steinskvett, sandsvale og vandrefalk.
NOF OA vil svært gjerne bidra med konsulentbistand for å sørge for at arrondering og restaurering
kan fremme tilstedeværelse for slike arter.
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