NATURVERNFORBUNDET
I OSLO VEST (NOV)
c/o Georg Reiss, Sørkedalen 918, 0758 Oslo
Vurdering av ”Fossumsbyens” konsekvenser for lokale verneverdier.
Vi viser til fyldige høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus samt Bærum Natur og Friluftsråd av 12.05 d.å. og stiller oss bak disse.
I tillegg til de generelle bemerkninger til selve prosessen, problemene knyttet til
nedbygging av dyrkbar mark, trafikk og manglende kollektivtilbud og faren for
en visuell forringelse av landskapsbildet (også sett fra Bogstad og Oslo-siden),
vil vi spesielt fremheve truslene mot det biologiske mangfold, og presisere den
status disse har i Naturmangfoldloven og dens bakgrunnsarbeider (NOU 2004:
28 - Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold).
Dette er et området som representerer en overgangssone mellom
landbruksareal, rik kantskog og vann som er spesielt gunstig for biologisk
mangfold på alle nivåer. Det er påvist 25 rødlistede fuglearter i området. Mange
av disse vil bli skadelidende ved en utbygging, men det er viktig å presisere at
dette bare representerer en liten del av det totale biologiske mangfoldet.
Som klart fremhevet i Naturmangfoldloven er artsbevaring ikke bare et
spørsmål om vern av enkeltarter, men også de biotoper som artene lever i.
NOU 2004: 28 fremhever også slike kantsonearealer som spesielt verneverdige.
Vassdragsbeltene er av de områdene som har størst artsrikdom og biologisk
produksjon. Blant annet utgjør de svært produktive våtmarksområdene viktige
leve-, hekke-, beite-, trekk- og overvintringsområder for en rekke fuglearter. Av
de ca. 250 fugleartene som er påvist hekkende i Norge, er mellom 60 og 70 arter
i større eller mindre grad knyttet til ferskvann. For mange truete eller sårbare
arter har vassdragene med kantsoner dessuten en avgjørende funksjon som
leveområde eller for artens spredning”.
Slike blandingsbiotoper som dette området omfatter er både blant de
rikeste, men også mest truede. Mangfoldet både av planter og dyr er også med
på å øke opplevelsesverdien for de mange turgåere som sogner til dette området.
Dette tilsier en grundig kartleggings- og utredningsarbeid som vi ikke kan
se er tilstrekkelig ivaretatt, og det tilsier også at omfanget av utbyggingen slik
den er foreslått vil stå i strid med intensjonene i Naturmangfoldloven.
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