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Innspill til forslag til detaljregulering for Vildmark og
Ragnarud
Naturvernforbundeti Oppegårder sterkt imot en omreguleringav LNF-området til
boligformål.Dette er helt klart i strid med nasjonaleføringer.
Områdetsom er regulert til utbygginghar statussom LNF-område i kommuneplanenog er et
viktig friluftsområde.Skogener ogsåkartlagt av Bratli i 2005 og av Biofokusi 2011,og
vurdert som verneverdigog regionaltviktig (kategoriB). Skogenhar en relativt godt utviklet
rik sumpskog,og rik edelløvskogsom er regionaltviktig (B-verdi. Her er det storvokstsvartor
og lind, og skogenhar begynt å utvikle gammelskogsstrukturer
med død ved. I Norgeer det
bare 1%av skogensom er edelløvskog,men mer enn halvparten av mykorrhizasoppenepå
Rødlistahar edellauvskogsom sitt hovedhabitat(Brandrud2007).Dette viser hvor viktig det
er å bevareslike naturtyper.
I tillegg har Naturvernforbundeti Osloog Akershusregistrert en eventyrskogi planområdet,
som den enestei Oppegårdkommune(Svartskoglia).Eventyrskogdefineressom «spesielt
opplevelsesrikskog»,som regel en gammel,naturlig skogmed stor variasjoni trærnesalder
og skogensstruktur, der skogenbyr på det som tidligere var vanligskog,men ogsåpå
spesielleopplevelserog kvaliteter” (Eventyrskogene
i Follomarka.NOA2011).
Utbyggerhevderat “Hensiktenmed planinitiativet er å tilrettelegge for en forsiktig
utbyggingav boliger på eiendommene35/18 og 133 m.fl. Det vil bli lagt stor vekt på
individuell tilpasningtil topografiskeforhold på den enkelte tomt.” Å bygge21 boliger i et
LNF-områdeer på ingenmåte en forsiktig utbygging.Det er i tillegg planlagt
utfartsparkeringsplasser
og turstier som skalgi bedre adkomsttil LNF-området og en
nærlekeplass.
Svartskoghar et sværtbegrensetkollektivtilbud,og det vil bli vanskeligå utvikle området til
å bli et kollektivt knutepunkt uten store naturødeleggelser.Dermedvil en ved byggingav
boliger og utfartsparkeringleggeopp til økt bruk av privatbil. I klimasammenhengoppleves
dette helt bakvendt,og vi mener det er noe Oppegårdkommunemå revurdere.Eneboliger
er ogsåarealkrevende,og rommer få beboere.Å leggeopp til økt bilbruk og forårsake
forringelseav et områdemed rikt biologiskmangfold kan ikke forsvares.
Heleprosjektet vil helt klart forringe naturverdienesom liggeri området. Det blir feil å si at
området ikke vil bli særligforringet. Det vil bli store ringvirkningerav å byggeså næreet Bområde.Turstierog parkeringsplasservil øke pressetpå det verneverdigeskogsområdet.

Dette fører til flere menneskersom over tid lagerflere stier. Dette vil igjen ofte føre til felling
av trær langsstier som blir sett på som en trusselmot sikkerhetfordi trærne f.eks.er gamle.
Når dette skjer er det stor fare for ytterligere forringelse,da gamletrær har en viktig
biologiskverdi for en edelløvskog.Å byggesånær et naturområdefører ofte til forringelse
fordi beboeretar segtil rette ved å felle trær som skyggerfor sola.Vi mener ogsåat det blir
feil anleggeutfartsparkeringsplasser
som fører til ytterligere forringelseav et LNF-område
som i stor grad alleredeforringesav utbygging.
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Vedlagter faktaarkhentet fra naturbase

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00027959
:
Relativtgodt utviklet rik
sumpskogog rik
edelløvskogtilsvarer
verdi som viktig (Bverdi).

Innledning

Lokalitetener kartlagt av HaraldBratli i 2005.
Lokalitetsavgrensningen
og beskrivelsener endret av BioFokus
ved AndersThy1énetter feltbesøksammen med Terje
Blindheimhøsten2011.Oppdateringer gjort på oppdragfor
Oppegårdkommune,i forbindelsemed reguleringsplanfor
Bålerud.

Beliggenhetog
naturgrunnlag

Lokalitetenliggerpå Svartskogi Oppegårdkommune,i en
vestvendtskråningøst for Linnekastveienog sørøstfor
Svartskogbrygge.Helt øverstgrenserlokaliteten mot hogd skog
inntil privat tomt. Lokalitetenligger i en forsenkninglangsen
bekk,og grensermot fattigere skogpå sidene.

Naturtyper og
utforminger

Områdetbestårav rik sumpskog (til dels av snelleaskutforming),samt alm-lindeskogi den vestvendteskrenten
sørøstfor Svartskogbrygge.I øvre del er skogenrelativt tørr, og
her er det vesentligalm-lindeskog.Riksumpskogvurderessom
en truet vegetasjonstype.Det er ogsåforetatt en del tynning av
bjørk og gran i lokaliteten. Til dels storvokstsvartor finnes jevnt
over hele området. Ellerser det en del ask,eik, lind, spisslønn,
hasselog selje.Stor gran inngårogså,særligpå kantene,og mer
spredt litt stor furu. Endel død løvvedfinnes,samt noe gran.En
bekk renner gjennomlokaliteten som ligger i grunn kløft.
Sigevannsprer segdiffust utover og gir gunstigevilkår for
sumpskogen.Påkanteneinngårbergveggerog skrenterhvor
alm-lindeskogdominerer.I nedre del smalnerskogenav i liten
kløft langsbekken.Skogenher er nestenhelt dominert av
lavvokstlind.

Artsmangfold

Grønnskoer funnet på død løvvedstamme.Påberg, ved basisav
løvtrær og på bakkeni sumpskogener det for øvrigrik
moseflora.Det er ogsåen relativt rik soppflora,med bl.a.
blåkantslørsoppog ulike kantarellarter.Karplantefloraener
relativt rik med arter som storkonvall,bekkekarse,korsved,
trollbær og kantkonvall

Påvirkning

Skogener ikke veldiggammel,men her finnes storvokstsvartor
og lind. Skogenhar begynt å utvikle gammelskogsstrukturer
med bl.a. død ved.

Fremmedearter

Platanlønnvokserenkelte steder i området. Edelgranog
høstberberisskalifølge Artsobservasjonerogsåværeregistrert i
området.

Rådom skjøtselog
hensyn

I hovedsakfri utvikling. Platanlønnog evt edelgranbør fjernes
fra området

