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Ann Norderhaug:
«Maridalen: Verneverdier og golf-
baneanlegg»

Golfbane - trussel mot Maridalen
Maridalen er et verne-
verdig og helhetlig 
gammelt kulturlandskap.
En golfbane i dalen vil
være et uakseptabelt 
fremmedelement.

 

Maridalen rommer betydelige 
verneverdier og har et verdifullt 

biologisk mangfold. Her er  
dalen sett fra Midtoddveien.

 

Foto: K. BRINKMANN

t golfbaneanlegg som det Mari-
dalen golfklubb ønsker, vil ugjen-
kallelig fjerne viktige deler av

det historiske arkiv som kulturlandskapet
i dalen representerer. Da dreier det seg
ikke bare om kulturtilpassede vege-
tasjonstyper, men også om forn- og kul-
turminner.

Maridalen er et potensielt arkeologisk
område, der det er store sjanser for å fin-
ne spor fra jern- og middelalder. De mest
sannsynlige funnområdene er på løsmas-
ser i skog i ytterkant av nåværende dyr-
ket mark. Også i nåværende og tidligere
beitemark kan det trolig gjøres funn.

 

STRUKTUREN ØDELEGGES
Bygging av en golfbane vil også ødeleg-
ge strukturen i dagens kulturlandskap.
Den vil utviske grenser mellom inn- og
utmark, åker og eng, dyrkingsrøyser,
osv., og bryte den historiske kontinuitet
som finnes i Maridalens kulturlandskap.

Golfklubben ønsker seg et anlegg på

500, alternativt 900 dekar, vest for Mari-
dalsveien mellom Grinda-Brekke og
Låkeberget. Byggingen vil berøre dyrket
mark, skogsmark og restbiotoper fra det
gamle kulturlandskapet.

Dette området har et verdifullt biolo-
gisk mangfold, det er kjent for sin rike
forekomst av elg og rådyr. For elgen er
det et regionalt viktig vinterbeiteområde.
En rikt og variert forekomst av andre
pattedyr og fugler finnes også her.

ARTER FORSTYRRES
Et golfanlegg vil forstyrre mange arter
og sannsynligvis fordrive flere fra områ-
det. Måker og gjess vil antagelig tilpasse
seg de nye betingelsene og øke i antall.
Følgen av dette kan bli forurensnings-
problemer.

En golfbane som er riktig lokalisert,
vel planlagt og godt skjøttet, kan være et
attraktivt grøntanlegg og et positivt land-
skapselement også fra naturvernsyns-
punkt. Men banen forandrer landskapets

topografi og karakter. Den påvirker flora
og fauna. Den kan også bli en forurens-
ningsbelastning, blant annet ved bruk av
gjødsel og plantevernmidler.

SOSIALE HENSYN
Når man vurderer bruk av åkermark til
golfbaner, bør det tas hensyn til gårdens
produksjonsgrunnlag og utviklingsmu-
ligheter. Ved anlegg av golfbaner bør det
også tas sosiale hensyn til andre friid-
rettsinteresser og til det allmenne fri-
luftslivet.

I Maridalen vil bygging av golfbane
innebære en vesentlig forandring av land-
skapets art og karakter.  I det helhetlige
gamle kulturlandskapet vil en golfbane
være et uakseptabelt fremmedelement.    
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Bestilling:

Helheten
er det
bevarings-
verdige
Det er helheten i landskapet
som er det mest bevaringsver-
dige i Maridalen: den geologis-
ke helheten, helheten i land-
skapsrommet og i jord- og
skogbruksmiljøet.
Kulturlandskapet i Maridalen er hittil
spart for større inngrep og rasjonalise-
ringstiltak i jordbruket; det er derfor re-
presentativt for tidligere tiders jordbruks-
landskap i Osloregionen. Også rent na-
turfaglig er dalen representativ. Dagens
kulturlandskap vitner om eldre tiders na-
turutnyttelse og ressursbruk i området.
Med sine kulturminner av forskjellig slag
og alder gir Maridalens kulturlandskap
muligheter til tolkning og forståelse av
det historiske forløpet i området.

Bynærheten gir særlig gode mulighe-
ter til å utnytte kulturlandskapets historie
og mangfold i undervisningen. Også ge-
ologisk/geomorfologisk har Maridalen
stor betydning for undervisningen. I til-
legg kommer en betydelig verdi for det
enkle friluftslivet.

Maridalens verneverdier tilsier at den
bør vernes for fremtiden. Det bør utar-
beides en forvaltningsplan som sikrer at
verneverdiene opprettholdes.

Oversikt over gårder, plasser og de viktigste veiene i Maridalen og de nær-
meste omgivelser.

RIKT DYRELIV I MARIDALEN Golfbane 
gir arts-
reduksjon

Variasjonen i landskapet i Maridalen gir
grunnlag for et rikt dyreliv. Effektivi-
sering i jord- og skogbruksdriften har i
den senere tid redusert artsmangfoldet
noe. Endel arter har trukket fordel av
landskapsforandringene og økt i antall,
mens andre er gått tilbake og noen er
forsvunnet.

Fortsatt hekker flere av jordbruksland-
skapets karakterfugler som sanglerke og
vipe, men fire av 26 hullrugende arter er
forsvunnet, blant dem skogdue og løv-
meis.

Rosenfinken er en nykommer, likeså

alle gjessene som oppholder seg på korn-
åkrene og i Maridalsvannet om høsten.
En forandring som skaper problemer for
drikkevannet, er økningen i måkebe-
standen på holmene i Maridalsvannet.

Blant Maridalens rovfugler forekom-
mer fiskeørn og vepsevåk, blant uglene
hornugle og spurvugle. Vadere forekom-
mer i trekktiden, men enkeltbekkasin,
rugde og strandsnipe er faste hekkearter.
Storlommen observeres hver vår.

Elg og rådyr er tallrike, og hjort er ob-
servert. Gaupe og oter er påtruffet som
streifdyr.      

Bygging av en golfbane endrer miljøet
for flora og fauna. 

Grøfting og tørrlegging av forskjellige
våtmarkstyper kan påvirke området ne-
gativt. 

Andre negative faktorer er slitasje og
forstyrrelse.

Generelt sett blir miljøet artsfattigere
når man anlegger en golfbane.
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