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Synspunkter på forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Spro–Fagerstrand fv. 157
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) med Nesodden lokallag viser til at
ovennevnte reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg er lagt ut på høring. Planen berører viktige og
verdifulle områder som vi ønsker å kommentere.
Innledning
NOF Nesodden gav en forsinket uttalelse ved oppstart av reguleringsplanen, og vi gjengir de
viktigste argumentene: For å begrense skadevirkningene på natur som reguleringsplanen vil
medføre er det viktig at det gjennomføres detaljert kartlegging av naturkvaliteter i området, og
utredes hvordan man kan unngå eller begrense forringelse av naturkvaliteter som dammer og
gamle trær. I den grad verdifulle naturkvaliteter berøres bør det settes i verk kompenserende tiltak,
som reetablering av våtmarksvegetasjon, anleggelse av hekkeøyer for våtmarksfugl, oppsetting av
fuglekasser og gjenlegging av mest mulig hele, døde trestammer i terrenget (for arter som lever
av og i dødt trevirke). For amfibiene er det viktig at veien anlegges på en slik måte at dødeligheten
for dyra reduseres til et minimum, for eksempel ved at dyra ledes til steder der det anlegges
underganger/bruløsninger. Det er derfor i første omgang behov for kartlegging av amfibienes
vandringer i området, og vurdering av mulige tiltak for å lede dyra slik at overkjørsler begrenses.
Merknader til reguleringsplanforslaget
Vi er svært fornøyd med at gang- og sykkelvegen ikke legges på den siden som vender mot dammene i området, slik at inngrepene i disse våtmarkene og kantskogen mot disse reduseres til et
minimum. Det er likevel behov for kartlegging av viktige naturkvaliteter som vil eller kan bli
berørt, først og fremst gamle trær og amfibienes vandringer i området.
Vi kan ikke se av saksframlegget at det er gjort noen vurdering av effekten av at deler av
strandskogen langs Bråtedammen blir ødelagt. Bråtedammen og kantsonen til Bråtedammen er det
mest verdifulle fuglemiljøet på strekningen. Vi kan heller ikke se at tiltak for å begrense eller avbøte
disse skadevirkningene er vurdert.
Ved at ny gangveg planlegges lagt på utsiden av bussholdeplass på nordsiden av Bråtedammen,
vil den verdifulle svartorstrandskogen helt ned til dammen måtte fjernes innenfor en strekning
på 50–70 meter. De gamle svartortrærne her er viktige for hekkende og næringssøkende småfugl
under trekket. Våren 2017 ble det registrert mange næringssøkende gransangere i disse trærne,
med maksimumstall på over 100 individer 18. april. Slike ansamlinger av den normalt lite hyppig
forekommende arten gransanger er bare registrert noen titalls ganger i Norge, og viser hvor viktig

denne skogen er. Den kravstore og relativt sjeldne arten dvergspett er også registrert hekkende i
disse trærne. På grunn av denne svartorstrandskogens store verdi for fugl vil vi på det sterkeste
anmode om at det ikke anlegges gangveg her, eventuelt at bussholdeplassen flyttes til annet sted
som ikke innebærer et slikt svært skadelig inngrep, for eksempel 150 meter lenger nordøst eller 150
meter lenger sørvest.
Vi etterlyser også anlegging av amfibieunderganger for å begrense skadevirkningen på amfibiene
som yngler i dammene og som krysser veien.
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