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Ad. utsettelsen av vedtak om utvidelse av Røverkollen naturreservat
Vi viser til forslag om utvidelse av Røverkollen naturreservat, som vi regnet med ville være en
av mange vedtatte naturreservater i lista som ble presentert i desember 2018. Til tross for
Miljødirektoratets tilråding overfor departementet om vern, måtte vi dessverre konstatere at
dette området ikke var med i lista over vedtatte naturreservater.
Regjeringens vedtak 14.12.2018, der 40 skogområder blir vernet, inneholder en spesifikk
formulering om Røverkollen: ”For områdene Røverkollen i Oslo kommune og Bråstadlia i Gjøvik
kommune utsettes vern for å klarlegge forholdet til henholdsvis mineralinteresser og
utbyggingsplaner for samferdsel.” Vi har forstått det slik at det er innsigelser fra
Mineraldirektoratet og Franzefoss Pukk AS som ligger bak utsettelsen av vern for utvidelsen av
Røverkollen naturreservat. Når vi leser deres begrunnelse for innsigelsene, kan vi ikke forstå at
det er grunn til å vektlegge disse, av flere årsaker som vi her vil gjøre rede for.
Sitat fra sammendraget av høringsuttalelsene:
”Direktoratet for mineralforvaltning mener hensynet til fremtidig utnyttelse av ressursene bør
veie tungt og at fremtidig utvidelse av uttaksområdet ikke skal begrenses ved utvidelse av
verneområdet.”
Franzefoss Pukk AS ”Viser til at markaloven har bestemmelser om at kommunale planer kan
åpne for tiltak i Marka, blant annet igangværende råstoffutvinning, jf. markalovens § 7 punkt 4.
Mener med dette at markaloven gir adgang for planlegging av en utvidelse av steinbruddet på
Bondkall.”
Fylkesmannen skriver i sine kommentarer følgende mht. markaloven:
”Fylkesmannen vurderer at en mulig utvidelse av næringsvirksomhet innenfor Marka ikke er
utslagsgivende for opprettelse av nye naturreservater. Markaloven setter dessuten restriksjoner
på utvikling av næringsvirksomhet. Markalovens § 7 har bestemmelser som åpner for
igangværende råstoffutvinning, ikke videreutvikling av slike. Området som er omfattet av
utvidelsen av Røverkollen naturreservat har store naturverdier og Fylkesmannen anbefaler at
grensen i høringsforslaget opprettholdes.”
Vi slutter vi oss fullt og helt til Fylkesmannens kommentarer, markaloven åpner ikke for
utvidelse av igangværende råstoffutvinning. Dessuten står følgende i mineralloven: ”Det kan
ikke letes og undersøkes i områder som omfattes av lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i
Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).”
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Da markaloven trådte i kraft i 2009 var politikerne i Oslo ikke i tvil om at Oslo Veis planer om
utvidelse av uttaket i Huken måtte skrinlegges.
Vi gjør oppmerksom på at det eksisterende uttaksområdet på Bånkall nærmest er omringet av
viktige naturtyper. Dette gjelder bl.a. området rundt Bamsetjern (naturtype: kalkskog) og
området langs bekken som renner sørover (naturtype: rikmyr). Begge områdene er registrert
som viktige naturtyper. Bamsetjern og bekken vil stå i fare for lekkasje, tørrlegging, eventuelt
uttømming. Miljødirektoratets naturbase viser også at hele områdene sør og vest for bruddet,
samt hele Bånkallia nedover mot Trondheimsveien er områder som har arter av stor og særlig
stor forvaltningsinteresse.
Området er et svært viktig område for friluftsliv og naturopplevelser. Det går flere stier i
området som er mye brukt av bl.a. befolkningen på Romsås. En mye brukt sti er en merket
natur- og kultursti mellom Romsås og Bånkall gård. En annen går opp til Bamsetjern og videre
nordover. Det er flere andre stier og tråkk som beviser at det i området er et rikt friluftsliv, og
et viktig område i helseøyemed.
I NGUs kart over bergarter beskrives bergarten i området som ”Syenitt (Grefsensyenitt),
grovkornet”. Syenitt benyttes i asfalt på steder der det er lite trafikkbelastning, men egner seg
ikke på høytrafikkveier. Steinforekomstene bør derfor ikke få noen betydning for reservatets
grenser.
Vår konklusjon
De viktige naturverdiene i det aktuelle området mellom dagens steinbrudd og utvidet
naturreservat må innebære at innsigelsene mot den østlige grensen for det utvidede
naturreservatet ikke vektlegges. P.g.a. de store natur- og friluftsverdiene i det omtalte området,
burde området ideelt sett kunne innlemmes som en del av Røverkollen naturreservat.
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