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F o R O R D
Daværende miljøvernminister Rolf Hansen ba i 1982 om at vern av
Maridalens kulturlandskap ble vurdert. Etat for miljørettet
helsevern (Miljøetaten) ble anmodet av Miljøverndepartementet i
1985 om å utarbeidet forslag til verneplan. Denne ble oversendt
fylkesmannen i 1988.
Maridalen er også utpekt som et av Norges 7 pilotprosjekter til
Europarådets kampanje for levende landsbygd (kulturlandskap) i
1988. Dette gir dalen en spesiell status som modellområde.
For å virkeliggjøre hensikten med vernet må det gjennomføres
tiltak for å bevare kulturbetingede vegetasjonstyper , ulike
kulturminner, tilrettelegge for opplevelse og informasjon.
Miljøverndepartementet bevilget kr 60.000 til en analyse av
behovet for slike tiltak i Maridalen. Miljøetaten engasjerte
Kelvin Ekeland fra Sverige til å utføre arbeidet for å dra nytte
av den lange erfaring med skjøtselsplanlegging og gjennomføring
som der er bygget opp.

Det er vårt ønske når verneforslaget er vedtatt at dette
verdifulle materialet skal bidra til å oppnå en god skjøtsel og
forvaltning av Maridalens mangfoldige landskap, men også at
metodikken og synspunktene kan være til hjelp ved planlegging av
skjøtsel i andre områder. For Oslos del gjelder dette særlig
Sørkedalen, men også andre gjenværende deler av Akerbygdene -
Oslos glemte kulturlandskap.

Verne- og skjøtselsplanarbeidet har vært ledet av l. konsulent
Kjell Sandaas ved Natur og forurensningsavdelingen.

Etat for miljørettet helsevern
September 1992

C~~-f4d
Finn Melbø
Kst. direktør

~(()J~~
Eyjolf Osmundsen
Avdelingsjef
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Till denna rapport hor en kommenterad fotobilaga.

Tack Eric Palrnquist for Dina teckningar!
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1.4MA

MARIDALEN

overgripande mål for skyddet av Maridalen.
Det overgripande målet for ett sårskilt skydd av Maridalen
skall vara att bevara och bruka:

Maridalsvannet som Oslos huvudvattentåkt dår hoga krav på
vattenkvaliten skall uppfyllas.

Maridalens natur landskap som gett forutsåttningar for en
intressant samhallsutveckling.

Maridalens rikt sammansatta kulturlandskap dar spåren av
manskligt utnyttjande går 6000 år tillbaka och darefter,
i ett brett spektrum och med varierande intensitet, kan
foljas till nutid.

Maridalens hoga varden for forskning, undervisning och
friluftsliv.

Maridalen som ett rekreationsområde av mycket håg kvalite
i huvudstadens omedelbara narhet.

Målen for skåtsel av miljåer och områden i Maridalen utgår
från de overgripande målen.

De areelia narlngarna i Maridalen skall ses som medel for
att nå målen.

1. Geologi, landformer

Maridalen ar en måktig dal som fått sin utformning under
istiden. Riktningen år norr-såder. Den stora dalen år
uppdelad i en mangd mer eller mindre val utbildade
sprickdalar med samma huvudriktning.

I Maridalsvannets bassång, vilken bildats aven åndmorån
som dåmt upp dalforet, har fina mineralpartiklar
avsatts. Akrarna norr och våster om sjån ligger
huvudsakligen på dessa lermarker. Akermark i hågre lågen
finns på jordar med står re partiklar, framst sandmarker,
som år rester av floddeltan, bildade vid dåvarande
kustlinje i samband med landisens avsmåltning.
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1.4MA

Synpunkter:
All verksamhet i Maridalen skall ske med tanke på att
bevara och framhåva geologiska forhållanden och
landformer. All takt- och byggndsverksamhet innebar hot
mot bevarandeintresset. Beskogning av oppen mark skall
inte ske. Atgarden doljer landformer, som ar
betydeisefulla for landskapsbilden och dessutom kan
forklara hur jordbruket utvecklats i dalen.

2. Sjoar, vattendrag, kållor och grundvatten.

Maridalsvannet ar dricksvattentakt for Oslo. Detta
staller synnerligen hoga krav på sjons vattenkvalite
och på det vatten som fors dit. Sjon år dock i alla
hånseenden kårnan i Maridalen.
Andra storre sjoar i området år Skjersjoen, Fagervann,
oyungen, Dausjoen och Movann. Till Maridalsvannet leder
Skjersjoelva från Skjersjoen, Skarselva från oyungen och
Movannsbekken från Movann. De båda senare via Dausjaen
och Dausjoelva. Akerselva år utlopp från Maridalsvannet.

I ovrigt finns en mangd mindre vattendrag i Maridalen.
Grundvatten går har och var i dagen och bildar
oversilningsmark, kallsprång och båekar.

Synpunkter:
Restriktioner inom hela nederbordsområdet for att bevara
dricksvattentaktens haga vattenkvalite ar sjalvklara.
Dårmed år inte sagt att nuvarande restriktioner år de
mest andamålsenliga. De bor ses over. Trafik,
kemikalieanvandning, bebyggelseutveckling och liknande
kan exempelvis medfora storre problem ån råttighet att
vistas nåra en strand eller en måttlig och anpassad
djurhållning.
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1.4MA

Jord- och skogsbruk och andra verksamheter skall skotas
så att de varken tekniskt eller kemiskt påverkar
Maridalens vatten. I skogsbruket, till exempel, ståller
detta krav på begrånsad hyggesstorlek, riktad
trådfållning och korning så att, i synnerhet, mindre
vattendrag och ytliga grundvattenstrommar inte stors.

Jord- och skogsbruket skall vidare bedrivas så att
sjoar och vattendrag fysiskt och/eller visuellt hålls
tillgångliga alla årstider. Dår markanvåndningen, eller
restriktioner på grund av fåroreningsrisk, hindrar
fysisk tillånglighet år det sårskilt viktigt att vattnet
kan uppfattas visuellt.

Avspårrningar med nåt eller liknande skall inte anvåndas
annat ån dår det annars finns uppenbar risk får
personskada.

3. Strånder

Maridalsvannet jåmte ovriga sJoar och vattendrag år de
viktigaste beståndsdelarna i Maridalens rikt sammansatta
landskap. Eftersom restriktioner till skydd for
dricksvattnet hindrar tillgång till sjålva vattenytan år
tillgång till strånderna desto betydelsefullare.

Synpunkter:
Principiellt skall besokare fritt kunna rora sig till
fots utefter alla strånder i Maridalen. Hånsyn till
hotade arter råttfårdigar dock avsteg från principen.
Avståndet mellan vandrare och oppet vatten beståms av
terrångens beskaffenhet. I zoner mellan åker och vatten
kan det vara befogat med sårskiida åtgårder for att
underlåtta framkomligheten och dårmed också minska
risken for nedtrampad groda.

Avverkning av smalare tråd- och buskridåer som skymmer
vyer over vatten bor utforas. En varierad utglesning ger
ett livfullare landskap, medan hårda utglesningar tar
bort nyanserna och ger ett avskalat och stelt intryck.
Enstaka tråd eller tråd- och buskgrupper som sparas
forstårker också djupet i perspektivet. Bredare
skogsbestånd kan vinna estetiskt på en gallring och
rOJnlng, som ger genomsikt mot sjoar och vattendrag.
Lågvuxna arter som inte doljer sikten kan sparas.
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1.4MA

Mindre strandpartier, med stor betydeIse for rekreation
eller bevarandet av andra vardefulla miljoer, kan behova
slås (eventuelIt brannas) regelbundet for att hål las
oppna.

Befintliga bryggor och liknande bevaras och underhålIs.

4. Fiske

"Naar verden gaar mig imod, og det lar den sjelden være
naar den har nogen leilighed, har jeg altid fundet mig
vel ved at ta en friluftsvandring som demper. Det som
hadde været i veien denne gangen, husker jeg ikke mere;
men hvad der staar klart for min erindring, det er at
jeg en sommereftermiddag vandred opover engene paa
Østsiden af Akerselven med fiskestangen i haanden, forbi
Torshaug og Sandaker gjennem Lillo-hagen til oset ved
Maridalsvandet."

AsbjØrnsen

Synpunkter:
Fiske i Maridalen har traditioner. Det ar onskvart att
återge huvudstadsborna mojligheten till fiske. Fiske i
Maridalsvannet bor emellertid inte tillåtas med tanke på
att detta medfor ett starkt okat tryck på stranderna och
aven risker for konflikt med bevarandeintressen och
jordbruk. Daremot borde fritt fiske med spo utefter
något strommande vatten kunna tillåtas, till exempel
under vissa tider från (en av) Skjersjoelvas strander.
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1.4MA

Forutsattningarna for fisk och fiske skall vara de
befintliga. Tåta vegetationsbålten som hindrar fiske kan
rojas bort och hållas efter. Annars bor varken speeielIa
åtgarder for att underlatta fisket eller for att
ge fisken nya biotoper i Maridalen tillåtas. Hinder i
fiskvågar och for fiskens lek, som anordningar for
timmerflottning och andra byggnader i vattnen for med
sig, lamnas utan åtgard. Daremot bor nuvarande livrum
for fisken bevaras och forbattras. Akerselva bor aven få
restaureras så att den åter kan fora fisk från havet.
Detta arbete, exempelvis språngning av tunnlar for
laxvandring och liknande åtgårder, måste dock ske med
alla ovriga miljohånsyn.

Forvanskning av fiskfaunan ar inte onskvardl Eventuell
utsattning av lax eller andra fiskslag i Akerselva får
inte ske utan omsorgsfull och allsidig provning. Aven
efter en sådan, måste utsåttning ske restriktivt och med
noggrann kontroll av ras, hålsa och liknande. Utsåttning
av fisk langre norrut i Maridalen forbjuds.

5. Jakt

Jakt i Maridalen har tradition. Bernhard Herres
jaktturer refereras av många.

Algstammen i Maridalen år så stor att den redan medfor
betydande skador på våxande skog. Det finns risk att
stammen snart får sådan omfattning att den också sjålv
påverkas negativt av detta. En noggrannt reglerad jakt
på ålg, till mycket hoga avgifter, bor kunna bedrivas.
Jakten forlåggas i så fall till daga r då risken for
storningar på andra friluftsintressen år liten.

\
:/1 I" , /
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1.4MA

En val avvagd beskattning och aktiv vArd av algstmmen
minskar inte mojligheten att uppleva algmoten i
Maridalen. Gynnande av vilda vaxter som ger foder,
underhAll av vattenhAl, utsattning av saltstenar och
viss stodutfodring vintertid, kan minska risken for
skador på skogen och okar samtidigt chanserna att se
alg. Konstlat stod skall endast ges i utpraglad
kulturskog. Annan jakt an algjakt skall inte tillAtas.
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1.4MA

6 . ViIda djur

Maridalen har en stor lek och en variation i
landskapstyper, som ger forutsattningar for ett såval
artrikt som individrikt djurliv.

Synpunkter:
Faunavården skall omfatta alla slags djur, inte minst de
ryggradslosa. Principen for faunavård skall vara att
bevara ett brett falt av biotoper dar olika arters krav
på såval foda som skydd och fortplantningsmojligheter
blir tillgodosedda. Aven arter som i dag saknas i
Maridalen, men som kan tankas etablera sig dar, skall
beaktas. Det innebar krav på ett skogsbruk och ett
friluftsutnyttjande som, i vissa områden, tar mycket
stora hansyn till den vilda faunan, exempelvis baver,
utter och vissa rovfåglar.
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1.4MA

Uppsåttning av fågelholkar bor tillåtas och fråmjas i
nårheten av bebyggelse (for småfågel) och i
jordbrukslandskapet kring Maridalsvannet (for
hålbyggande sjofågel). Under en overgångstid kan viss
uppsåttning av holkar accepteras också i skogen. På sikt
skall en anpassad skogsskotsel sorja for att det finns
rik tillgång till alla slags botrad.

7. Vilda vaxter

Maridalens variation, såval i de kulturskapade
markslagen, som i de naturliga forutsåttningarna -
underlag, topografi, vattentillgång och klimat - har
gett forutsattningar for en artrik och intressant
vaxtlighet. I dag ar rikedomen hotad. Kravet på
kreaturslost jordbruk ger i princip endast utrymme for
två markslag, åker och skog.

Fortfarande finns dock restmarker dar fragment av det
åldre kulturlandskapets variationsrika våxtlighet finns
bevarade. I de igenvaxande angs- och betesmarkerna ar
vårblomningen fortfarande ymnig.

Exempel: Forekomst av trad och buskar som ek, ask, alm,
lind, lonn, bok, oxel, håstkastanj, salg, ronn, hagg,
korsbar, apel, syren, flåder, hassel, brakved, nypon och
tibast och orter och gras som strutbråken, ekbråken,
ormbar, trolldruva, brudborste, liljekonvalj, rodblara,
renfana, kattfot och bergslok.
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l.4MA

9

Synpunkter:
Floravården skall inriktas på skydd och vård av
våxtrniljoer i sin helhet. Vaxtarterna måste få forekomma
i så riklig mångd att de effektivt kan foroka sig utan
risk for genetiska storningar, t ex genom inavel. Med
detta foljer automatiskt skydd också avenskiida arter
som hotas.

Variationen i de kulturskapade markslagen återupprattas
genom att forutsattningar for deras existens ges i
jordbruket. På så satt bevaras livsrummet bland annat
for de naturliga fodermarkernas hårt trångda arter.
Genom att bevara en vaxtart i dess normala miljo ges
också forutsåttningar for att bibehAlla andra organismer
som kan vara beroende av vaxten eller den nåringsvåv och
de ekologiska proeesser som våxten år en del av.

lnte enbart på grund av restriktionerna for
driksvattentåkten, utan åven av floravårdsskål måste
anvåndningen av godsel- och bekåmpningsmedel vara lågsta
mojliga. Sarskilt tillforseln av kvåve slår ut många
arter. Viss åkermark bor avsåttas for odling av grodor
med lång tradition och dår åven ogråsarter kan få
mojlighet att leva kvar.

I skogen kan finnas biotoper med arter som inte tål
moderna former av skogsbruk eller skogsbruk over huvud
taget. Sådana for floran spciellt viktiga miljoer
skall antingen skotas med speciell anpassning till
floravårdens kraveller låmnas till fri utveckling.

l rent studiesyfte bor ett storre skogsområde med
varierad vegetationssammansattning undantas från
skogsbruk. Ett sådant reservat år av intresse också for
faunavården.



1.4MA

8. Jordbruk.

Jordbruket bedrivs kreaturslåst i Maridalen. Detta kråvs
for att minska risken for fororening av vattentåkten.
De enda betesdjuren i området år några håstar.
Produktionen år helt baserad på åkerbruk, med grodor som
såd, ho och bår. Restriktioner betråffande godslig och
anvåndning av bekåmpningsmedel saknas. Hå skordas på
åker dar vall ingår som en del av våxtfoljden. Slåtter
på naturliga fadermarker forekommer inte. Hår och var
finns dock kvar rester av slåtterångarnas typiska orter
och gras. Hassel, som år vanlig i en del slåtterångar,
forekommer rikligt hår och var. Vissa tråd, fråmst ask,
men åven lind, salg och andra, visar spår av lovtåkt.
oppna diken, åkerholmar, åkerrenar och andra
odlingsimpediment forekommer ofta i eller i anslutning
till åkrarna. I några fall kan vad som skulle kunna vara
strukturer, som indikerar former av åldre odlingssystem,
skånjas i dagens åkrar.

I några få fall finns fungerande stångsel. Det år då
trådstaket av sent datum. Av åldre hågnadssystem år
stengårdesgårdarna i båst skick. De rester av
gårdesgårdar i tra som forekommer år oftast bara
fragment som ligger på marken. Fortfarande bor det vara
mojligt att, med ledning av de spår som finns kvar i
markerna, rekonstruera det hågnadssystem som fanns når
djurhållningsferbudet trådde i kraft 1967.

Synpunkter:
Jordbruket skall inte enbart ses som en producent av
feda. Sårskilt i Maridalen har det en vidare betydeise.
Det ar ett av de viktigaste medlen får att nå de
mål som formulerats for dalens bevarande och anvåndning.
Ett bra resultat dar kan varderas hogre an ett hogt
utby te i kalorier och foderenheter.
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1.4MA

Denna tanke har helt slagit igenom når det gåller vårnet
av dricksvattnet. Det bor dårfor inte vara svårt att få
gehor for den når driftsomlåggningar och restriktioner
kråvs for att såkerstålla ocksA andra bevarandevården.
Jordbrukare skall ha ersåttning for den rekreations-,
natur- och kulturminnesvårdsnytta, som de producerar.

Akermark, åkerholmar, diken och renar.
Restriktionerna for jordbruket med hånsyn till skyddet
av dricksvattnet bor forutsåttningslost omprovas. Det år
angelåget med viss djurhållning i jordbruket och det bor
åven finnas forutsåttningar for detta. For att bibehålla
en låg sammanlagd belastning på vattnet, av bland annat
nårsalter, kan en viss reducering av bruket av bekåmp-
ningsmedel och konstgodsel tånkas. overgång till
biologiskt jordbruk bor provas.

oppna diken, åkerholmar, åkerrenar och liknande avbrott
i åkerlandskapet skall bibehållas. De år viktiga refuger
for både djur och våxter, som år hårt trångda av
åkerbruket men samtidigt, mer eller mindre beroende av
nårheten till den oppna åkern. Dessa marker måste hållas
opAverkade av godsel och bekåmpningsmedel. For att
hindra forfall genom igenvåxning behover de vårdas genom
regelbunden slAtter (varje år, for sårskilt vårdefulla
omrAden) eller branning (som åtminstone år skonsammare
mot kansliga arter, an igenvåxning). Dessutom skall
dikena rensas så att de fyller sin primåra funktion.
Detta behov av vård gor det i flertalet fall olåmpligt
att anvanda markerna for deponering av avverkningsavfall
och liknande.

Jordbruksmarkens topografi fAr inte heller i ovrigt
forandras. Om det kan konstateras att vissa strukturer
visar åldre åkerformer, skall åkerbruket ske så att
strukturerna bevaras och gors tydligare.

Viss Akermark bor avsåttas for att odla grodor av
ursprungliga sorter och med gammal tradition i trakten.
Aven ogråsarter bor hår få mojlighet att leva vidare.

11



1.4MA
Betesmark.
Dagens betsmark behever utvidgas betydligt. Kor och får,
samt någon get, skall komplettera håstarnas insats. Med
hånsyn till feroreningsrisken behever frågan om
lokaliseringen och det lampligaste antalet djur av varje
slag utredas nårmare. Eftersom gedselproduktionen år
mest koneentrerad vintertid, kanske vinterstalIning
utanfer Maridalen år en tånkbar lesning på problemet.

Det viktigaste år att återuppta beteshåvden av naturliga
grasmarker. For vissa åkerpartier och aven en del gamla
slåtterångar, dår vårdet fråmst ligger i landskaps-
bilden, måste bete också vara den mest ådamålsenliga
brukningsformen.

En realistisk betesgråns mot Maridalsvannet år den våg
som går runt sjen, eventuelIt med viss modifiering
mellan Skjærsjoelvas och Dausjeelvas utlopp. Tanken på
att återfå betade strandångar i Maridalen får avskrivas.
Hågnader.
Hågnadernas primåra roll år funktionen. I allmånhet år
vanliga tråd- och nåtstaket tillråckliga. Vid all hågnad
skall stråckningar i gamla lågen efterstråvas. I
låmpliga lågen rekonstrueras, med ledning av de rester
som finns kvar, åldre hågnadstyper (i trå) så att dessa
verkligen får leva kvar. Alla stengårdesgårdar skall
bevaras och vårdas oavsett om de kommer att ingå i en
fungerande hågnad eller ej. De lagas når så behevs och
hålls fria från vegetation som deljer eller kan skada
dem.

12



1.4MA

Slåtter.
Slåtter av åkerrenar, dikeskanter och det som en gång
varit naturlig ång återupptas. Urval och omfattning
beståms av både miljo- och arthånsyn. Forekomst av
lovtåktstråd år en av urvalsgrunderna for marker dår
slåtter skall återupptas. Såvål ångar på fast mark, som
strandangar skall slås. Angshavden bor utforas på
gammalt sått med exempelvis stådning av marken på våren,
slAtter och lovtakt efter midsommar och kanske efterbete
senare på sommaren. Lieslåtter kan kombineras med
låmpligt maskinslåtteraggregat forsett med knivbalk.

Allt ho skall tas bort från slåttermarken.
Kompletterande rojning och gallring skall se regelbundet
i tråd- och buskbevuxna slåttermarker. Finns åker och
ång blandade, får efterbetet vanta tills aven åkerns
groda år bargad. Dubbel hågnad år meningslos.

Lovtåkt.
Gamla lovtåktstråd ro]s fria från konkurrerande tråd och
regelbunden lovtåkt återupptas. År trådens kondition
dålig bor traden få återhåmta sig ett par år innan de
utsatts for hamling. Aven frAn några yngre tråd i
omgivningen bor tas lov, så att ett bestånd av tåkttråd
i olika åldrar så småningom bildas.

Aven del lindar återstår idag endast stubbskott. Ett
urval av skotten bor slåppas upp till fyra fem meters
hojd. Dårefter kan lovtåkt åter inledas. Tråden
betesfredas tills de nått onskad hojd.

Musealt jordbruk.
Ett demonstrationsjordbruk dår bl a anvåndningen av
gamla redskap och traditioner kan studeras ar onskvårt.

13
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9. Skogsbruk.

Skogen i Maridalen år en utpråglad kulturskog. Barrskog
dominerar. Hånsynen till att det ror sig om en stadsnara
skog med hogt friluftsutnyttjande år dock påtagliga. I
vissa områden år de mycket stora. Det kan exempelvis
galla åtgårder for att hålla stigar oppna vid
avverkning, variation i trådslagsvaiet vid foryngringar
eller overhållning av mogen skog. I andra områden år
emellertid okånsligheten for omgivande miljovården
forbluffande.

Mycket av tidigare jordbruksmarker bår nu skog. Grunder
och andra lamningar, av torpstallen och annan bebyggelse
liksom andra kulturspår, kan darfor vara svåra att
upptacka. Ibland tranger skogen också tatt inpå bebodda
hus. Hyggesutlåggningen har oftast skett utan allvarliga
storningar i landskapsbilden. Markskador efter k6rning
forekommer men ar inte omfattande. I åtminstone ett fall
har en stenmur demolerats i samband med skogskorning.

Norsk institutt for skogforsking, As, har ett forsksfålt
i Maridalen.

Synpunkter:
Alldeles som jordbruket, skall skogsbruket inriktas på
ett mångbruk dar produktion av rent vatten samt
rekreations-, naturvårds- och kulturminnesvårdsnytta
kan jåmf6ras med eller varderas h6gre an timmer och
cellulosa.
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Ingen jordbruksmark i Maridalen skall tillåtas båra
skog. Skogsodlingar gjorda i sen tid (ett bestamt årtal
bår beståmmas) och som bryter ett tidigare oppet och
sammanhångande jordbrukslandskap skall avvecklas och
marken åter anvandas får jordbruksåndamål.

Dar tvåra 6vergångar mellan planterad barrskog och åker
finns skall skogsbryn anlaggas (på skogsmarken).
Skogsbrynets djup bår motsvara ett normalt skogstrads
håjd och både innehålla 16vtråd och buskar. Mellan bryn
och åker skall dessutom finnas en kantzon/ren utan
vedvåxter.

Spår av aldre tiders naturutnyttjande - såvål i form av
speciell våxtlighet som strukturer i markytan - och
andra former av kulturminnen i skogen får inte skadas.
Kemiska medel får inte spridas i skogen annat ån for att
bevara ett normalt pH-varde; c:a 6.5 i Maridalsvannet.
(Med tanke på forekomsten av laslig kalk i berggrunden
bår inte heller den senare åtgården vara aktuell.)
Formerna får åldre tiders skogsbruk och skogsutnyttjande
bår ett levande sått illustreras inom området.
Ett demonstrationsfålt dår bl a anvandningen av gamla
redskap och traditioner kan studeras år ånskvårt.

Markberedning.
All maskinell markberedning innebår ett så stort ingrepp
i mark och miljå att den bår undvikas i Maridalen.

Fåryngring.
Skogen bår i huvudsak fåryngras med hjålp av fråtråd.
Plantering kan behovas som komplement. Plantor av lokal
proveniens skall i så fall anvandas.
Avverkning.
Rojning och gallring i skogsbestånd skall gåras så att
intressanta natur- och kulturfåreteeiser gynnas och blir
låtta att uppfatta. VaIet av trådslag styrs så att
f6rdelningen ans luter till tidigare fårhållanden.
Nåra bebyggelse skall låvtrådsinslaget vara stort.

Vågar, stigar, kållor, -vattendrag, diken, strander och
andra intressanta platser skall rensas från stårande
avverkningsavfall.
Transport.
Skogs transporter och uppliggning av virke får inte ske
så att bestående skador kan intråffa på,mark och
våxtlighet. Flora- och faunalokaler, tråd och annan
vegetation, liksom annat som ar sårskilt vardefullt av
natur- eller kulturminnesvårdsskal, får inte påverkas.

Fler skogsbilvagar skall inte anlaggas.

Dikning.
Befintliga diken får underhållas men inte fåråndras till
djup och bredd eller i strackning. Nydikning forbjuds.
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Forskning.
Skogsforskningen i Maridalen bor fortsatta och aven
vidgas till att omfatta skogligt mångbruk.

10. Kulturminnen.
Såval lamningar av industrier, som efter taktverksamhet,
vilka behandlats under sarskilda rubriker, ar
kulturminnen. Det samma galler vad som bevarats av aldre
tiders bebyggelse och ovrigt bruk och utnyttjande av
landskapet.

Maridalen kan betraktas som ett enda stort kulturminne
- ett minneslandskap. For bevarandet av Maridalens hoga
kulturhistoriska varde ar varje del och varje detalj
viktig.

Vissa inslag kan ha mycket hog ålder.

Exempel: Margaretakirken. Gravkulle med hamlad bjork.
Rose i Y-form. Klumpsten med målad text: Nes.
Kungaekarna på jordblandat rose mellan åker och
landsvag. Omplockat rose nara bergsbrant.

Synpunkter:
En detaljredovisning av Maridalens kulturminnen år
omojlig att gora. Utgångspunkten for bevarande och vArd
av dalens minnesmarken får i stallet bygga på principer
och exempel.

Principiellt skall arbetet syfta till att i landskapet
bevara olika foreteelser, som detaljrikt och heltackande
illustrerar så stor del av Maridalens utveckling som
mojligt. I bevarandearbetet ar mijoer av samma varde som
objekt och foremål. Inga kulturminnen får skadas eller
tas bort utan til1stånd av antikvarisk myndighet.
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11. Byggnader, bebyggelse.

Bondgårdarna i Maridalen år till stor del bevarade.
Daremot ar de torp som en gång horde till gårdarna
oftast odelagda. Omsorgen om dricksvattnet har verkat
både forodande och bevarande. Tatbebyggelse finns, dels
langs Gamle Maridalsveien mellan Turter och Sondre Skar,
dels i Sorbråtenområdet, våster om Snippen. Några
husgrupper av hyttekaraktar finns också, exempelvis
soder om Sandermosveien vid Lia och vid Halvorsrud.

Jordbrukets byggnader har stor betyde Ise for upplevelsen
och forståelsen av Maridalen. De ger vårdefulla
hållpunkter i det oppna landskapet och kan hjålpa till
att forklara hur jordbruksnaringen utvecklats och varit
organiserad. Annan bebyggelse, och aven overgivna
bebyggelseplatser, har motsvarande varde.

Synpunkter:
I princip skall nybyggnads-, ombyggnads- och
rivningsforbud samt underhållsplikt galla alla
byggnader. Atgarder som målning, byte av takmaterial,
fasadbeklådnad, fonster, dorrar och liknande, ny
grundlaggning, andring av eldstader, tillbyggnad och
dylikt måste ske i samråd med antikvarisk myndighet.

Flyttning av aldre byggnader från ursprunglig plats bor
inte medges, såvida det inte finns sarskilda skal, t ex
att den ursprungliga miljon ar forstord eller att
byggnaden hotas av forfall. Varje forandring av
bebyggelsen och bebyggelsemiljoerna i Maridalen
forsvårar tolkningen av dalens utveckling.
Avsteg från principen kan inte undvikas. Detta galler
kanske fråmst i de tåttbebyggda områdena. For att man
skall kunna ta stalIning till onskemål om nybyggnad,
rivning eller annan foråndring, måste bebyggelsen
dokumenteras noga och varderas ur en vid kulturhistorisk
synvinkel då hansyn tas, såvål till den enskilda
byggnaden, som den samlade miljon.

Så långt mojligt skall byggnaderna anvåndas for sina
ursprungliga åndamål.

En materialbank, så att byggnadsreparationer skall kunna
ske med gammalt material skall byggas upp.

12. Trådgård, park.

Parker och tradgårdsanlaggningar sager mycket, såval om
den som anlagt dem, som om tiden då de skapades.
Ofta for de en anonym och privat tillvaro. Kunskapen om
anlåggningarna i Maridalen behover forbåttras.

Exempel: 6degården? Nes? Kraftverket; parkliknande
granbestånd på halvon våster om Skjersjoelva. Holet!
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Synpunkter:
Alla parker eller trådgårdar (och dit råknas då åven
gårdstråd och alleer) till bondgårdar och torp och andra
byggnader av mer allmån karaktår, typ tjånstemanna-
bostad, affår, skola, militårforlåggning och liknande,
skall bevaras; eventuellt rekonstrueras om tillråcklig
kunskap om ett åldre utseende finns. Aven ågare till
egna bostadshus och hytter bor informeras om vårdet att
bevara den ursprungliga karaktaren hos trådgårdarna,
både nar det galler planlosning och vaxtmaterial.

13. Vågar

Enligt traditionen gick medeltidens pilgrimsvåg mellan
Oslo och Nidaros genom Maridalen (Marghrettardal,
Marittedal, Margaretadalen). Saneta Margaretas kyrka var
forsta anhalten långs vågen.

Ankerveien var den forsta byggda vågen i Maridalen.
Riksantikvaren beråttar om Ankerveien via en skylt:
"Ankerveien bygget hovedsaklig som bruksvei for
transport av jern og trekull, 1770-1793 av Peder Anker
på Bogstad, og opkalt etter ham. Veien forbandt Baerum
og Fossum Jernverker med Hammeren i Maridalen."

Greveveien, som band samman Hammeren med Hakedal verk,
år ett annat exempel på en våg som tidigt anlades i
Maridalen.

Huvudvågnatet i Maridalen år i bra skick.

Många mindre vagar ar forsedda med bom for att forhindra
biltrafik. Flera exempel visas på god, hantverksmåssig
vågbyggnadskonst. Vid Snippen finns en vågtunnel under
Jarnvågen. I några fall har misstag gjorts, fråmst vid
dimensioneringen av vågtrummor. Det nutida, maskinellt
utforda våg- och vattenbyggandet kan ge direkta
anvisningar for skador.

Brukningsvagar ar vanliga. Aven en hel del rester av
åldre sådana forekommer. Vid laget for Turter Gård kan
till exempel den gamla maridalsvågen anas på en låg
åsstrackning i åkermarken.

Vid Sandermoseveien står en vågvisare i gjutjårn. Den
har texten: Til Hakedalen.

Synpunkter:
Bilvagarna skall underhållas så att nuvarande standard
bibehålls. Några ytterligare vågar eller vågstråekor
skall inte permanentbelåggas.
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Maridalsveien mellan bron over Skjærsjoelva och
avtagsvågen till Kirkeby har en dålig stråckning. Dels
år det stora risker for fororening av Maridalsvannet.
Dels år vågen mycket storande for miljon i anslutning
till Kirkeby och ruinen efter Margaretakirken. Dessutom
år risken for trafikolyckor stor vid Margaretakirken -
den storsta publikdragande sevårdheten i Maridalen.
Vågstråekan bor låggas ner. Funktionen bor kunna overtas
av Kasaveien och/eller Kallerudveien, som i så fall bor
få forhojd standard. I ovrigt skall allt goras for att
minska trafikf6ret i dalen. Tankbara åtgarder ar
noggrann trafikplanering och okad andel kollektivtrafik.

Vålbyggda mindre vågar, som den på ostra sidan om
Skarselva och Midtoddveien oster om Maridalsvannet,
vilka visar på stor personlig skicklighet hos
vågarbetarna, skall underhållas med omsorg så att både
helheten och alla exempel på yrkesskicklighet bevaras.
Aven andra mindre vågar underhålIs. Funktionen och
dimensioneringen på vågtrummor kontrolleras sårskilt.

Brukningsvågar och storre stigar skall bevaras åven om
de saknar funktion i dagens jord- och skogsbruk.
Ursprunglig bredd bibehålls. Når igenvåxning hotar skall
slåtter eller rojning ske. Partier av vågar och stigar
som år forsvunna, rekonstrueras dår stråckningarna år
kånda. I skogsmark betyder detta markstådning samt
avverkning av tråd och buskar; på jordbruksmark att en
oppen grassvål får bildas.

Det mårkta ledsystemet anpassas till/samordnas med
brukningsvagar och stigar, så att underhållsarbetet blir
så lått som mojligt. Hansyn skall emelIertid tas till
forhållandet att de markta lederna i området ofta har
mycket lång tradition och då också ett kulturhistoriskt
intresse.

Vågrenar skall i princip hållas fria från tråd och
buskar och skotas genom regelbunden slåtter - inte
nodvandigtvis årligen langs varje våg. Trafiksåkerhetens
krav och vegetationens sammansåttning får beståmma
mellanruminen.

Grindstolpar liksom ensamma vågtråd och buskar som våxt
fria lange skall bevaras fria. Samma galler rader av
trad, alleer och håckar. Foryngring utfors vid behov.

Alla broar underhålls (åven den långa kavelbron 250
meter oster om Sander). Det ar onskvart att den bro, som
ingick i Ankerveien och gick over Skjærsjoelva vid
Hammeren, ersatts aven ny.
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14. Parkeringsplatser, rastplatser och toaletter.

I Maridalen finns stora parkeringsplatser soder om
Engelsrud, norr om Låkeberget, vid Honefoten, vid Nordre
Skar och vaster om Sorbråtens tatbebyggelse. Allmanna
intrycket ar: odsliga och trista. Bast anpassad i miljon
ar den vid Honefoten. Dår bryts bland annat ods1igheten
aven bevarad trådgrupp, som dessutom ger lå och skugga.
Vid Skar år anlåggningen terrasserad. Parkeringsplatser
av behagligare stor lek finns nordost om Kasa och vid
Maridalens kapell.

Parkeringsmojligheten vid Margaretekirkens ruin år
dålig.

Spontan uppstallning av bilar forekommer långs hela
huvudvågnåtet.
På några platser i Maridalen finns ordnat enkla
restplatser med sårskiida mobler.

Allmånna toaletter finns vid de storre parkerings-
platserna, toalettvagn vid kyrkoruinen. Toaletten vid
Honefotens parkering har den trivsammaste placeringen.
Den ligger avskilt och vål "forankrad" vid några hoga
granar.

Synpunkter:
De stora parkeringsplatserna bor goras trivsammare.
Flera mindre parkeringsytor uppfattas mer positivt ån en
enda stor. Sårskild omsorg bor agnas den del av
parkeringsplatsen som tar emot den normala
besoksstrommen. Hår bor hårdgoringen av markytan agnas
sårskild uppmårksamhet. Asfaltering kan tånkas for att
få bukt med dammproblemet. Terrassering och planter ing
av tråd och buskar i slånterna mellan terrasserna år en
åtgård som kan åstadkomma låmpliga avgrånsningar.
År marken plan kan i stållet vallar låggas upp och
planteras. Losningen kan goras enklare for de ytor som
bara tas i anspråk vid såsongtoppar.

For att inte vinterns snorojning skall forstora tråd och
buskar måste plogstråk och platser for deponering av sno
beståmmas tidigt i planeringsskedet.

Åven de mindre parkeringsplatserna vid Kasa och ~apellet
vinner på om några fler skuggande trådgrupper planteras.

Vid kyrkoruinen anlåggs en permanent parkering i
anslutning till vågen mot Kirkeby. Den skall kunna ta
emot en buss och tio till femton bilar. For att losa
parkeringen i samband med speeielia arrangemang skall
reservutrymme finnas på åkermark.
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Många aldre utnyttjar Maridalen for "bilpromenader", då
de ofta stannar for att satta sig alldeles utanfor bilen
oeh njuta av vader oeh landskap. For att gå denna
kategori till motes bor ordnas många enkla biluppstall-
ningsplatser, dar det oekså ar mojligt att satta upp ett
par fallstolar.

Kraven på hog vattenkvalite gor toaletter sarskilt
betydeIsefulla i Maridalen. Ett bra underhåll oeh
omsorgsfull plaeering okar benagenheten att anvanda dem.
Toaletter bor finnas aven vid iordningstallda
rastplatser.

Rastplatser bor finnas vid de storre parkeringarna, men
avskårmade från dessa. Man skall kunna vila dår en stund
efter en anstrangande vandring eller efter en
påfrestande biltur. Rastplatsen skall oekså fungera som
en trevlig vantplats. En del "biluppstallningsplatser"
byggs också ut till rastplatser.
I "ren skog" behovs det inte anlagda rastplatser. I
vagnara skogspartier, dar mindre rorliga sallskap (aldre
oeh barnfamiljer) vistas, bor det finnas rastplatser i
attraktiva lagen, t ex i anslutning till utsikter eller
nara vatten. Rastplatsmobler, sopkarl och toaletter får
aldrig plaeeras så att de stor platsens huvudattraktion.

15. Utsikter.
Det finns många platser med vaeker utsikt i Maridalen.
De viktigaste vyerna ar mot oeh over jordbruksmarken
kring Maridalsvannet, dår stallen som Sander, Sittpå,
Nes, Kirkeby, Skjerven oeh Brennengen ar betydeisefulla
landmarken. Jordbruksmarken kring Skarselva med stallen
som Sondre Skar, Vaggestein, Blornstad, Granum oeh
Sorbråten har motsvarande betydeise. Har saknas doek det
vida vattnet.

Synpunkter:
Många utsiktsplatser hotas aven smygande igenvaxning.
Utsikterna behover dokumenteras oeh aven få ett program
for oppethållande. Dar omfattande åtgårder kravs, kan
det vara fornuftigt att samordna åtgarderna med det
"ordinarie" skogsbruket oeh aven vaxIa meIIan olika
punkter allt efter det som skogen vaxer eller avverkas.
Tråd som låmnas efter en utsiktsrojning skall rama in
oeh ge djupverkan.

Sattet att ta upp hyggen i skogen på dalsidorna har stor
betydeise for upplevelsen aven utsikt. En viktig regel
ar att gora smala hyggen med langdaxeln parallell med
horisonten. Då kan den skog som vaxer framfor forta en
del av ingreppets effekt. Oregelbundna hyggeskanter ar
oekså att foredra framfor raka.
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16. Industrier mm

Kraftstationen soder om Hammeren år ett fungerande
industriminne, som visar vattnets roll som kraftkålla.

Liksom Akerselva, nedstroms Maridalsvannet, sedan lång
tid har omgetts av industrier som utnyttjat vattnet som
kraftkålla eller transportmedel, har forhållandet varit
det samma också långs ålvarna uppstroms. Nu finns endast
rester kvar av de senare anlåggningarna. Hammeren vid
Skjærsjåelva, ruinerna efter krutbruk vid Nordre Skar
(liksom i viss mån forsvarets nuvarande verksamhet dår)
och efter spinneri vid Vaggesteinsbrua samt resterna av
tegelbruket vid Dausjoelvas mynning, år de tydligaste
industriminnena medan anlåggningarna for timmerflottning
i Skjærsjoelva och Dausjoelva båst visar på vattnets
roll som transportmedel. Några rester av bryggor och
liknande i Maridalsvannet år också viktiga i detta
avseende.

Vagar som Ankerveien och Greveveien visar att vattnet
inte ensamt kunde losa den tidiga industrins
transportproblem.

Ett sågverk som tagits ur bruk finns vid Skjerven.

Den industrielIa produktionen av torvmull, som sker vid
Hauger Gård, ar av sent datum.

Synpunkter:
Kraftstationen med tillhorande anlaggningar skall
bevaras. Samma galler rester av åldre industriell
verksamhet.

Torvmullfabriken pA Hauger GArd kan till ingen del vara
forenlig med avsikten hur Maridalen skall anvandas.
Produktionen måste flyttas och skadorna, efter jord- och
torvtåkt och på miljon i ovrigt, repareras.

17. Ledningar

Ledningar for elkraft har viss hemortsrått i Maridalen.
Kraftverket vid Hammeren år ett av landets åldsta. De
ledningar som kommer dårifrAn utgår i regel inte nAgot
storre sorande inslag i landskapsbilden.

Vissa miljoer år kånsligare ån andra. Kirkeby år en
sådan. Området kring Kungaekarna år en annan. Flera
exempel finns.

Synpunkter:
"Frammande" kraftledningar får inte dras genom dalen.
Befintliga luftledningar i storande lagen draso eller
låggs som jordkabel nar underhållskravet gor åtgarden
låmplig. Vid Kirkeby kråvs omedelbar Atgård.
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Ledningar med aldre karaktar speglad i stolpar, iso-
latorer eller på annat satt, skall så långt mojligt
underhållas oeh bevaras.

18. Taktverksamhet.

Med taktverksamhet avses uttag av ieke fornyelsehara
råvaror.

Takten av torv oeh matjord for industr in vid Hauqer Gård
behandlas under rubriken Industrier mm.

Spår av lertakt ber finnas nåra tegelbrukslåmningen.
Spår av stenbrytning i mindre omfattning finns på flera
platser i Maridalen. Skjutbanan oster om Engelsrud
ligger i ett storre, overgivet stenbrott. Ett annat
stenbrott finns vid Skar. Vid Skarselva, Mellan Nordre
Skar oeh Nordbråten, finns en storre, overgiven(?)
gruståkt.
Synpunkter:
Uttag av ieke fornyelsebara råvaror ~or anvandning
utanfer Maridalen, får inte ske. Uttag for anvåndning
i Maridalen bor kunna medges i sårskiida fall oeh i
myeket begrånsad omfattning. Uttaget skall kråva
sårskilt tillstånd, som kan forenas med villkor.

Spår av aldre tiders begrånsade tåktverksamhet bevaras
oeh gors låttare att upptaeka. storre takter kråver
återstållandearbeten for att inte landskapsbilden skall
storas. Darmed får dock inte spåren helt utplånas av den
tåktverksamhet som bedrivits.

19. Forsvar

Det finns ett militårlåger i Skar.

Synpunkter:
Forsvarets verksamhet oeh anlåggningar i Skar ar en
viktig del av Maridalens historia. Ruiner oeh byggnader
som vittriar om verksamheten bevaras, åven efter en
eventuell nedlaggning av lagret.
MIlitåra ovningar I Maridalen måste ske med all h&nsyn
tlll de natur- oeh kulturhistoriska skyddsvården som
finns.

20. Idrottsanlåggningar

En skytteanlåggning med ett par banor finns i ett
overgivet stenbrott våster om Engelsrud. Dår finns en
storre paviljong oeh ett servicehus. Underhållet år
något eftersatt.
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En ovningsbana for golf finns på parkeringsplatsen soder
om Engelsrud.

Synpunkter:
Idrotter som kraver fasata anlaggningar hor i princip
inte hemma i Maridalen. Undantag skulle kunna tankas for
klubbhus och andra fasta lokaler for organisationer med
friluftsanknuten verksamhet (orienteringslopning,
skidåkning och liknande). En ovillkorlig forutsattning
skulle då vara att befintliga hus utnyttjades, t ex
overloppsbyggnader i Skar Leir. Fasta anlaggningar, for
skid-tavlingar och liknande, tillåts daremot inte.

De tvA sporter med krav på fasta anlaggningar, som finns
i Maridalen, kan tas som exempel på varfor dessa ar så
olampligt.

Skytteanlaggningen kan tyckas ha ett bra lage i
stenbrottet. "Ett sår i naturen har fått en meningsfull
anvandning." Det finns dock nackdelar. Skytte ar en
sport som stor omgivningen med sitt buller. Dessutom
kravs en viss volym på verksamheten for att den skall
fungera. En okad verksamhet drar dock med sig krav på
mer och mer anordningar som belastar miljon. I Maridalen
ar en sådan utveckling absolut inte onskvard.

Golfbanan medfor annu storre risker for en otrevlig
expansion. Krav på utokning av antalet hål kommer
regelbundet. Dartill anspråk på reklamplatser och
serviceanlaggningar av olika slag; golfshop, restaurant
o dyl. Underhållet kraver godning och bekampningsmedel
och en bevattning som ger en snabb urlakning av gift
och narsalter. Det storsta hotet från en golfbana mot
Maridalens varden ar emeliertid en f6rodande omdaning
av landskapet, som aldrig går att reparera.

En golfbana kan vara vacker och hAlla ett landskap
oppet. En golfbana kan aven ge många rekreation.
Men en golfbana stanger också ute många frAn
naturupplevelser och en golfbana kan aldrig bevara ett
gammalt kultur landskaps mångfasetterade varden.

21. Badplatser.

Bad kan inte tillåtas i Maridalen. Den aktiviteten måste
precis som sporter, vilka kraver fasta anlaggningar,
anvisas plats utanfor dalen. Avståndet ar inte långt
till Sognsvannområdet.
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22. Kyrka

Maridalens kapell ligger vackert på en terrass i
sydvastsluttningen av odegårdsåsen, med utsikt over
Maridalsvannet. Kapellet ar också ett landmarke som ses
från många platser i dalen. På nara håll ger ledningar
och skyltar ger ett oroligt intryck. Sarskilt stors den
fina utsikten från kyrtrappan. Hoga stubbar och ris från
en rojning skammer omgivningen. Rojningen ar dock bra.
Den mjuka overgången till andra markslag ar foredomlig.

Synpunkter;
Ris tas bort och stubbar lågkapas. Skyltar flyttas och
ledningar dras om.

23. Post, telefon, affårer mm.

Postkontor finns i Turtermarka.
Telefon? Maridalens helsesenter ligger vid skolan.

24. Jårnvåg, buss.

Gjoviksbanen går genom Maridalen. Banan oppnades for
trafik 1900. En av orsakerna till strackningen genom
dalen var att gora den tillganglig som rekreations-
område for huvudstadens arbetarklass. Kjelsås station
ligger på den andmoran som dammer upp dalen och nu utgor
den naturliga gransen mot huvudstadsbebyggelsen.
Sandermosens station finns i den skogsdominerade ostra
delen av dalen. Stationen vid Movatn och hållplatsen vid
Snippen betjanar framst det tått bebyggda Sorbråten i
Maridalens nordostra del.

En fast busslinje med cirka 10 hållplatser går langs
Maridalsveien till Nordre Skar.

Synpunkter:
Jårnvågen skall utnyttjas i stråvandena att oka
kollektivresandet till Maridalen. Sandermosen kan
utvecklas till att bli en central station for besokare i
dalen. Charmen hos sekelskiftesanlaggningen ar en
detalj, som kan våcka ett forsta intresse hos många. Den
skall utnyttjas! (Aven i det ovriga underhållet av
Gjoviksbanan skall minnen från anknytningen bakåt
beaktas.)

På stationen kan ges bra information och viss ovrig
service. Uthyrning av cyklar (kanske sparkstottingar
vintertid) ~r en ide. En koppling till Kjelsås station,
och museian1aggningarna dar, ar naturlig.
Stationen skall ges en stor roll vid planeringen av
dalens trafik. Buss- och jårnvågstrafiken måste kny tas
ihop. En samordnad turlista, anpassad till de resandes
behov, som kan vaxla beroende på sasong, ar viktig.
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25. Skolor

Maridalens skola ligger vid Honefoten.
"Maridalsprojektet" finns vid Vaggestein.

Synpunkter:
Skolornas verksamhet bor integreras med det pedagogiska
utnyttjandet av Maridalen. Ansvaret for vissa åtgårder,
långsiktiga forsok och studier av forhållanden i dalen
kan låggas på skolorna. De bor också, var for sig,
utifrån egna forutsåttningar, fungera som vårdar for
gåstande skolklasser och studiegrupper. utrustning och
fArdiga studieprogram, enligt "naturskolemodell", bor då
finnas tillgAngliga for besokarna .

26. Museer

Tekniska museet ligger vid Akerselva, helt nåra Kjelsås
jArnvAgsstation och på grAnsen mellan Oslo stad och
Maridalen. Laget ar en tillgång for museet. Såval
Akerselva, som vattendragen i Maridalen, har haft
avgorande betydeIse for Oslos tekniska utveckling.
Aldre industribyggnader och arbetarebostader finns
bevarade i anslutning till museet.

Synpunkter:
Museets verksamhet bor integreras med det pedagogiska
utnyttjandet av Maridalen. Maridalens och Akerselvas
industri- och teknikhistoriska betydeIse kan presenteras
i en basutstallning dAr hanvisningar ges till olika
nyckelplatser, som lått kan besokas och studeras i
verkligheten. (Ett "ekomuseum"!) Nyckelplatserna måste,
dels stAllas i ordning så att besokare kan tolka vissa
sammanhang redan vid ett oforberett besok (och lockas
till museibesok), dels forses med studiematerial, som
anpassas till olika grupper och kan ge olika grader av
fordjupade kunskaper.

27. Teater

Margaretekirkens ruin anvAnds sedan 1974 som scen for
"Maridalspillet". Amne for bygdespelet Ar olika
handelser i dalens historia. Maridalspillet har som
motto: "For å kjenne sin framtid, må mennesket kunne sin
fortid."

Arrangemanget medfor bodar och upplag som gor att ruinen
och omgivningarna ger ett stokigt intryck. Andra for-
hållanden Ar starkt bidragande: parkeringsproblem, vAg,
elledningar, fasadbelysning, granplantering, skyddsnAt
vid s f on ...
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Synpunkter:
Teaterverksamheten år ett bra sått att våcka intresse
for Maridalens historia och alla de vården dalen har.
Den har åven ett stort egenvårde och fortjånar att bli
en bestAende del av dalens utbud.

OmrAdet med kyrkoruinen år pA mAnga sått Maridalens
centrum och ligger i all s blickfAng. Det år viktigt,
inte enbart for frilufts eatern, utan for hela tanken
att bevara dalens sAregn karaktAr, att detta om~åde
forst och fråmst hAlls t ivsamt och vål anpassat till
den kånsliga miljon. Sk despelet mAste fA lokaler for
utrustning och rekvisita. Toaletterna mAste fA ett fast
utrymme. De storande lu tledningarna mAste låggas om
till kabel. Våg- och parkeringsfrAgan mAste losas.
Kontakten mellan ruin och sjo mAste bli obruten.
Torrångsvegetationen pA kyrkbacken mAste bli vArdad.

28. Information.

Informationen om Maridalen på plats, år inte omfattande.
Vid infarten låmnas uppmaningen att inte fororena
stadens dricksvatten. Oslo skogvesen har satt upp några
anslagstavlor med genomtånkt design. InnehAllet år
allmånt och inte specifikt for Maridalen. På
Margaretakirken ges ungefårlig upplysning om kyrkans
byggår. BAst information låmnas om Ankerveien, men den
informationen år placerad sA att den for mAnga år svår
att uppfatta. Det Ar allt. Till detta kommer en brokig
skara vAgvisare till utflyktsmAI.

Synpunkter:
Informationen år mycket viktig for hur ett område
uppfattas. utan information går storre delen av
Maridalens vården forlorade for många. Informationen
kan delas upp i två led: låra hitta och låra forstå!
Vågvisarskyltar och kart or gor det låttare att hitta.
Informationstavlor, trycksaker av olika omfång,
utstållningar, natrurstigar, guidning och dylikt
underlåttar forstAeisen.

Informationsplanering år en nodvandig del av ovrig
planering. Resultatet aven informationsplanering kan
många gånger styra prioriteringen av andra åtgarder.
Planeringen skall vara total och genomforandet skall ske
systematiskt. Samarbete med forskning, skola och museer
behovs, liksom med jordbruk, skogsbruk och Maridal-
spillet.

Igenkanningsmomentet år viktlgt. Enhetlig, enkel layout
och standardiserat utforande av skyltar och trycksaker
underlåttar sAvål produkt ion som mottagning. For
skyltningsdelen kan Norsk standard, Skilt og merking for
friluftslivet, vara ett stod.

Kelvin Ekeland
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1.1 MA

MARIDALEN; kommentarer till fotografier.

Avsikten ar att de fåljande 80 sidorna med kommenterade
fotografier från Maridalen framst skall illustrera det
disskussionsunderlag, som kallas "MARIDALEN; synpunkter på
åtgårder". F'otografierna har grupperats under samma rubriker
som synpunkterna, men lagts i en annan fåljd får att få en
mer logisk redovisning. Darav oredan i numreringen. Flera
fotografier illustrerar också mera an vad rubriken anger.
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1. Geologi, landformer.
Maridalen ar en maktig dal som fått sin utformning under
istiden. I Maridalsvannets bassang har fina partiklar
avsatts. Akrarna norr och våster om sjon ligger
huvudsakligen på dessa lermarker.

1.285.31. Stora åkerfålt vid Skjerven och Store
Brenningen.
4.305.24. Akrar mellan S6rbråten och Granum.
Jordgubbsodling.

/



l. Geologi, landformer.
Akermark i hogre lågen finns på sandmarker, som år
rester av floddeltan, bildade vid landisens avsmåltning.

3.305.19. Foredomligt vårdad plats med bebyggelselåmning
samt åker vid Sorseter.
5.315.33. Sakariasbråten. Gruståkt grånsar till .de
gamla odlingsmarkerna på isalvsdeltat. Notera
takmaterialet.



1. Geologi, landformer.
Maridalen ar uppdelad i en mangd mindre sprickdalar.

2.295.7. Hallrygg på åskron. Naturligt stiglage.
Hagnadsrest. Vesternlokka.
2.295.8. Hallsida i en liten sprickdal med fore detta
slagen sankang. Vesternlokka.

•



1.Geologi, landformer.
Sprickdalarna kan vara
dramatiskt utformade.

4.305.34. Ravinen med
Dausjoelva vid Nordby.

6.315.13. Jondalbekkens
ravin vid Nordbråten.



2. Sjoar, vattendrag,
kållor och grundvatten.

Grundvatten går hår och
var i dagen och bildar
oversilningsmark, kåll-
språng och båekar.

2.295.10. Gammal våt-
slåttermark med kalla
vid Vesternlokka.

6.315.26. Kalla med
stenhållar. Turter.



2. Sjåar, vattendrag, kallor och grundvatten.
Maridalsvannet år dricksvattentåkt får Oslo och i alla
hanseenden karnan i Maridalen.

3.295.7. Maridalsvannet. Pir vid Nes.
0.265.23. Maridalsvannet. Brygga vid Oset.



2. Sjoar, vattendrag, kallor och grundvatten.
4.305.35. Lugnvatten i Dausjoelva for utloppet i
Maridalsvannet.
3.305.36+ Damm vid Nes.



2. Sjoar, vattendrag, kållor och grundvatten.
3.305.15. Skjersjoelva vid Hammeren. Stenbyggnaderna
långs ålven hotas av våxande tråd och vattnets erosion.

5.315.26. Vattenfall over tråbyggnad vid vågen over
Skarselva.

~-----------~---~-- ---



2. Sjoar, vattendrag, kållor och grundvatten.
7.16.14. Maridalsvanneti Sanner Wand, på Doderlein/Krogh
karta 1757. Sander och jarnvagen till hoger.

7.16.11. Revoya i Maridalsvannet år hårt betad av ålg.



4. Fiske
0.265.22. Akerselva år utlopp från Maridalsvannet.

0.265.21. Fiske i Maridalen har traditioner. Det år
onskvart att Akerselva restaureras så att den åter kan
fora fisk frAn havet. Forvanskning av fiskfaunan år inte
onskvardl
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6. Vilda djur.
Algstammen i Maridalen år så stor att den medfår
betydande skador på våxande skog.

0.285.36. Fårskt ålggnag på medelålders gran.
4.305.18. Efter några år har ålgskadan medfårt råta som
fårsvagar trådet.

/1



6. Vilda djur.
7.16.23. Akerrenarna vid Sander hålls oppna genom
ålgarnas intensiva bete.
4.305.10. Stubbe efter båverfålld asp. Gronndalen vid
Dausjoen.

/l



8. Jordbruk.
I princip skall nybyggnads-, ombyggnads- och
rivningsfarbud samt underhållsplikt galla alla
byggnader. Aven marken skall havdas.

0.275.27, 0.275.29. Hagalakka. Mark plajs upp på ena
sidan huset och vaxer igen på den andra. En faljd av små
resurser.

IJ



8. Jordbruk.
Bondgårdarna i Maridalen år till stor del bevarade.
Daremot ar de torp som en gång horde till gårdarna
ofta odelagda. Både husmansplatser och herremansgårdar
behovs for att landskapets utveckling skall forstås.

4.305.7. Nordby. Degenererad mossodling och betesfålla.
3.295.10. Nes. Djur ger landskapet liv. Notera
klumpstenen med gårdsnamnet. Hur lange har den funnits
på plats? De grova eIkablarna stor, medan de tunna
trådarna nåstan loses upp.

IC(



8. Jordbruk.
7.16.30, 7.16.36A. Sander. Det som var odlingsmark i
går år impediment i dag. Fortfarande hålls några
åkerrenar, vågkanter och andra overloppsmarker oppna.
På andra stållen våxer samma slags marker igen.



8. Jordbruk.
1.285.14. Lille Brennengen. Vackert låge med lummig
trådgård. En tradrad kantar en ågovåg mot soder.

1.285.19. En rad med vuxna lårktråd skiljer två åkrar åt
vid Helgerud.
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8. Jordbruk.
2.295.14, 2.295.18. Kring Kirkeby finns Maridalens
finaste rester av naturlig slåttermark. Små åkrar finns
insprångda hår och var.

I~



8. Jordbruk.
2.295.19, 2.295.17. Kring Kirkeby finns Maridalens
finaste rester av naturlig slåttermark. Akrar finns
insprangda har och var. Ett kallsprång finns i åkern
på den ovre bilden.



8. Jordbruk.
2.295.27, 2.295.21. Kring Kirkeby finns Maridalens
finaste rester av naturlig ång. Lovtåktstråd finns hår
och var. Hasselbuketter indikerar god slåttermark.



8. Jordbruk.
1.285.1, 1.285.27. Skjerven från seder och vaster.
Viltet har gnagt barken av hyggesavfallet på åkeren.
Slåttervaxter finns kvar. Rester av staket skiljer åkern
från gammal betesmark. oppna diken med tendens till
igenvaxning. Slåtter behevs på renar och åkerear.



8. Jordbruk.
4.305.4. En hage håller på att rojas fram vaster om
Vestby.

4.305.5. Akrarna vaster om Vestby och Brenners. De unga
traden i forgrunden har vaxt upp ute i åkerkanten. De
skall tas bort.



8. Jordbruk.
Två typer av strandangar finns; våtmark och fastmark.
Mest vardefulla ar båda i oppet, havdat skick.
6.315.34. Våtmarken kring Lautabekkens utlopp. Bor
hållas oppen soder om Maridalsveien genom slåtter.

1.285.4. Fuktangen oster om Skjerven ar snårig och risig
men hålls delvis oppen att graset branns på våren. Bor
hållas helt oppen.



8. Jordbruk.
Strukturer som kan indikera former av aldre
odlingssystem kan skonjas i åkrarna. statusen bor
beståmmas. Aldre handlingar, som kart or studeras. Ger
inte dessa besked bor provgråvningar goras.

3.295.3. odegården. Mistor i sådden kan antyda
pareeliering.
2.295.29. Akern långst i vaster från Margaretakirken
verkar att ha varit terrasserad.



/.
~/
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8. JordbrUk.
Strukturer som kan indikera former av åldre
odlingssystem kan skonjas i åkrarna. Ibland kan de
forklaras som bergryggar, ibland ar den byggda
konstruktionen uppenbar.

4.305.1. Långsmala odlingshinder i åkern mot Kongeeikene
vid Nes.
3.305.34. Stenmurad terrasser ing vid Nes, mot Nestangen.



8. Jordbruk.
Jordbruket ar i en brytningstid mellan konventionelIt
och nytankande.

6.305.16. Jordgubbsodling vid Nedre Vaggestein.
0.275.32. overgivna hastredskap i f.d. betesmark vid
Brenners.



8. Jordbruk.
I några få fall finns
fungerande stangsel.
Av aldre hagnadssystem
ar stengardesgårdarna
i bast skick. De rester
av gardesgårdar i trå
som forekommer ar oftast
bara fragment som ligger
på marken.
2.295.25. Gardesgårds-
resten visar en grans
mellan slåttermark till
vanster och betesmark
till hoger.
1.285.8. Stenhagnad i
den gamla hagmarken
soder om Kutangen.



8. Jordbruk.
Stenhågnaderna består ibland av stenstrångar, med
avbrott. De har varit forstårkta med andra stångsel.
Ibland år stengårdesgårdarna gediget byggda, med
konstruktioner t ex for att slappa genom en back.

6.315.14. stenstrång på Vaggesteinåsen narr om
Halvorsrud.
6.315.5. Backport i stenmur, kanske del i fågata,
nåra Nordbråten.



9. Skogsbruk .
Produktion av rent
vatten, rekreations-,
naturvårds- och
kulturminnesvårdsnytta
kan varderas hogre an
timmer och cellulosa.
Vissa skogsområden
skall kunna lamnas
till fri utveckling.

4.305.11. Dausjoens
vastra strand.
4.305.30. Movanns-
bekken.



9. Skogsbruk.
7.16.27. Sander. Har finns forutsattningarna for ett
fint skogsbryn. Brynets djup bor motsvara en tradlangd
och både innehålla låvtrad och buskar. Mellan bryn och
åker skall dessutom finnas en slagen zon utan vedvaxter.

2.295.35. Hus, norr om Styggmyra på Haugermarka, dar
skogen tranger tatt på. Mycket av tidigare
jordbruksmarker bar nu skog. Grunder och andra
lamningar av torpstallen och annan bebyggelse liksom
andra kulturspAr kan dårf6r vara svAra att upptåcka.



9. Skogsbruk .
4.305.12. Haugermarka. Når flera års avverkningar
låggs nåra varann blir effekten onodigt drastisk.
Hyggesutlåggningen har dock oftast skett utan all-
varliga storningar i landskapsbilden.

6.315.15. Timmervåltor vid Bergerud. Aven vaIet av
upplagsplats och tiden denna anvånds år viktiga detaljer
i skogsbrukets hånsynstagande till andra intressen.

Jo



9. Skogsbruk.
8.16.-. H&nsynen till ett hogt friluftsutnyttjande år
påtagliga i vissa områden. Det kan exempelvis gålla
åtg&rder for att hAlla stigar oppna vid avverkning och
variation i trådslagsvaiet vid foryngringar.

6.315.3. Ibland ar okånsligheten for omgivande vården
forbluffande. Markskador forekommer. I Atminstone ett
fall, nåra NordbrAten, har en stenmur demolerats i
samband med skogskorning.
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9 . Skogsbruk.
4.305.21. Norsk institutt for skogforsking, As,
har fårsåksfalt i Maridalen.

7.16.3. Akerplantering vid Midtodden. Ingen jordbruks-
mark skall tillåtas båra skog. Skogsodlingar gjorda i
sen tid och som bryter ett tidigare oppet och sarnrnan-
hangande jordbrukslandskap bor avvecklas och marken
anvandas for jordbruksandamål.



9. Skogsbruk.
7.16.17. Hansynen till landskapsbilden ar påtaglig i
vissa områden. Det kan exempelvis galla åtgarder for
att få variation i trådslagsvalet.

4.305.32. Sanderåsen. Foryngring under en skarm av
frotrad ger tradslagsvariation, bevarar lokala raser
och g6r minst sår i landskapsbilden.



9. Skogsbruk.
1.285.5. Kutangen. Fore detta åker med ung bjorkskog dår
gran planterats under. Skogsodlingen år gjord i sen tid
oeh bryter ett tidigare oppet oeh sammanhångande jord-
brukslandskap. Den bor avveeklas oeh marken anvåndas i
jordbruket, t ex som fårhage.

7.16.10. kogen år full av spånning oeh åventyr oeh en
vårdefull lekplats. Intresset for skogen bor utnyttjas i
det pedagogiska arbetet. Ett demonstrationsfålt dår bl a
anvåndningen av gamla redskap oeh traditioner kan
studeras år onskvårt.



Lagg marke till de antydningar till terrasser ing som
finns i Akern till vanster om Kungaekarna. Detta kan
också vara ett kulturminne, som visar hur åkrarna
tidigare såg ut och brukades.

10. Kulturminnen.

3.305.31. 6.315.25.
"Kongeeikene og den
kandelaberformete
bjorka på Turter"
ar två levande kul-
turminnen. De vaxer
på jordblandade
rosen som kan vara
eller ar betydligt
aldre minnesmarken
an traden.

En tradition knuten
till platsen kan ha
flyttats over på
traden, som dårige-
nom bevarats.



10. Kulturminnen.

4.305.2. Omplockat
rose på berg nord-
ost om Nes.
4.305.20. Fundament
i dalbotten vaster
om Sorbråtmyra.
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10. Kulturminnen.
2.295.23. 3.315.7. Margaretekirkens ruin spelar i flera
avseenden en central roll for Maridalen. Inte minst som
symbol. Volymmassigt ar den emellertid inte dominerande.
Darfor ar den storningskanslig. VArden av omgivningen,
inte minst torrangen, kraver omsorg.



10. Kulturminnen.
4.305.27. Våster om Hagalokka. 2.295.3. Narr om Blåsås.
Klumpstenar som år eller ser ut att ha varit resta bor
ågnas uppmårksamhet vid sokandet efter minnen av åldre
tiders kultur.



11. Byggnader, bebyggelse.
Forstors eller doljs spåren efter gammal bebyggelse
blir miljon torftigare och tolkningen av dalens
utveckling forsvåras.

1.295.36+ Huggna stenar i åkerjorden vittnar ånnu om var
kafeet vid Berg en gång låg.
1.285.16. Husgrund narr om Stubberud.



11. Byggnader, bebyggelse.
Trådrader och alleer vid anspråkslosa vågar beråttar att
de hade storre betydelse forr i tiden.
5.315.1. Stubberudsallen.
3.295.9. Vågen till Nestangen.



11. Byggnader, bebyggelse.
6.315.22. Turter Gårds lage på låg ås. Laget for den
gamla maridalsvagen kan anas i åkern.
6.315.21. Sondre Skars gamla gårdsbyggnad har mist sin
funktion sedan en ny byggts alldeles intill.



11. Byggnader, bebyggelse.
7.16.24. Vigen me11an Sander och S1åttebråten ir nu
endast en igovig. En bastant grindstolpe i sten vittnar
om den gamla grinsen mellan Aker och betesmark.
7.16.34. Det ildsta huset på Sander (gastgivaregården)
med villingklocka på taket och vårdtrid på gårdsplanen.



11. Byggnader, bebyggelse.
2.295.33. Kasa ligger dominerande på en 6 omgiven av
åker.
1.285.20. Salmakerstua ligger mer anspråks16st nara
vågen. Notera ledningsstolpen som "trolias bort" bland
tradstammarna.



11. Byggnader, bebyggelse.
4.305.25. Hagstua h5r till husen av hyttekarakt&r vid
Lia. En lång granh&ck finns norr om tillfartsv&gen.
Hellan Hagstua och en jordk&llare finns en jordblandad
stenmur.

3.305.17. Liden mellan Steinsrud och Skjersj5elva hål ler
på att vaxa igen. F5rmodligen gammal slåttermark, med
bland ann't tibast (Daphnel.



11. Byggnader, bebyggelse.
5.315.2. 5.315.3. Engelsrud och Skogly. Diken, vagar,
ledningar och framf6r allt hus ger vardefulla håll-
punkter i landskapet. ~ngsvaxter vid husgrund nara
fotopunkten.



11. Byggnader, bebyggelse.
6.315.29. Snippen har intressant bebyggelse av
å1derdomlig karakt~r och med stort milj6v~rde.
6.315.30. Byggaktiviteten i S6rsvingen, och S6rbrAten i
stort, odel~gger de miljov~rden området haft. Risker for
pAverkan på dricksvattentåkten mAste ocksA finnas.



7.16.19. Aven de åldre
arbetarebost~derna vid
Tekniska Museet har en
viss koppling till
Maridalen.

11. Byggnader I bebygge Ise. 1~1

6.315.36A. Brekke Gård
(alias Con-Team AS) år
en Maridalsgård som hamnat
inom stadsbebyggelsen oeh
binder den samman med
Maridalen.



24. Jårnvåg.
7.16.20. Kjelsås station. Jårnvågen skall utnyttjas får
att åka kollektivresandet till Maridalen.
6.315.32. Sandermosens station kan utvecklas till att
bli en central får besokare i dalen .
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24. Jarnvag.
0.275.25. Tunneln vid Snippen bryter den barri&r som
jårnvågen utgor for friluftsutnyttjandet av marken oster
om denna. Vagen erosionsskadad.
7.16.8. Åven så små detaljer som en hasp kan vara
viktiga f6r att uppfatta utvecklingen (av jårnvågen) i
Maridalen.
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13. Vagar.
1.295.34. Landsvagen mellan Engelsrud oeh Skogly.
Enligt traditionen gick har medeltidens pilgrimsvag
till Nidaros. Nu anvands den till stor del av joggare,
rullskidåkare och cyklister.
Bilv~garna skall underllållas så att nuvarande standard
bibehålls. Några ytterligare vagar eller vagstrackor
skall lnte permanentbelaggas.



13. Vagar.
1.285.21. Viktiga fBI identifieringen av vagen till
store Brennengen ar detaljer som en grindstolpe i sten
och ett par tallar (med brevlldor och en invuxen
gardesglrdsstor) .

4.305.36. Den gamla vagens kantstenar finns kvar, som
minnen aven aldre vagbana, i den breddade kurvan runt
Bakken. Vagsl&nten stupar brant i Nesbukta.



13. Vagar.
7.16.1. Vågtråd betyder mycket f6r hur en våg uppfattas.

Langs den valbyggda Midtoddenveien har bj6rk
utnyttjats. De beh6ver dock huggas fria från andra tråd
som trånger.

2.295.12. En bj6rkal1e finns långs vågen till Blåsås.
Den beh6ve~ frihuggas. Visst spill av olja f6rekommer
vid tanken.



13. Vågar.
2.295.16. En rad granar vid Kallerud. Aven barrtrad kan
med f5rde1 anvandas som vågtrad.
6.315.31. Vagvisare i gjutjarn, ett vardefullt vagminne.



13. Vågar.

7.16.32. Vågen till
gamla gastgivaregAr-
den pA Sander har en
vacker linjeforing
och ar ett viktigt
inslag i landskapet.

7.16.25. En måktig
bjork står nastan
dold i åkerrenen
vid vågen mellan
Slåttebråten oeh
Sander. Bor rojas
fram.



13. Vågar.
2.295.28. Den gamla vågen till Margaretakirkens ruin.
Vågrenarna borde vara bredare och skotas med slåtter.
7.16.15. Utsikten från Midtoddveien har rojts fram. En
rastbånk finns på kronet. Som i så många maridalsvyer
finns Neskrokens hus och 6ppna mark i blickfånget.



13. Vågar.
3.305.22. Ankerveien var den fSrsta byggda vågen i
Maridalen. Grova granar våxer nu i dike och vågren som
kan ligga metern hSgre ~n nuvarande vågbana. Vård!
4.305.32. stora resurser satsas på att hålla skidleder
oppna. Vårblomningen år ymnig på den gamla odlingen.



13. Vågar.
Broar och spånger år viktiga for sommarens vandrare i
Maridalen.
5.315.25. Halvorsrud. Fårstord bro over Jondalsbåeken.
4.305.29. SpAng over Movannsbekken.



13. V&gar.
3.305.14. Bråten. Erosion på grund av klen v&gtrumma.
7.16.31. Grytebekken. Erosion. Modernt vag- och
vattenbygge l&mnar ofta anvisningar fBr skador.



13. Vagar.
6.315.0. I passet har funnits
en bom eller grind. Gångjarn
och låstunga finns kvar i ber~-
et. Viktiga detaljer for tolk-
ningen av vagens historia.
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5.315.36+ Vallagd stentrurnrnaunder ostra oyungsvagen.



14. Parkeringsplatser, rastplatser och toaletter.
I vågnåra skogspartier dår åldre och barnfamiljer vistas
bor det finnas rastplatser i attraktiva lågen.
5.315.36. Rastp1ats intill oyungsvågen, som år vålhållen
och bitvis byggd på stenmurad terrass.

2.295.0. Rastplats med stenmobler på kalt berg i skog
vid Gamle Maridalsvei.



14. Parkeringsplatser, rastplatser och toaletter.
5.315.18. Parkeringsplatsen vid Maridalens kapell.
Planeringen kan forbåttras.

6.315.36. Porten till Maridalen! Området som inte blev
yttre Ringveien kr&ver en omsbrgsfull planering, men har
alla f8rutsattningar att bli en bra och effektfull
entr~. Har kravs betydligt" mer an en parkeringsplats.

"



14. Parkeringsplatser, rastplatser oeh toaletter.
2.295.30. På parkeringsplatsen s6der om Maridalens skole
ger l&mnade tr&d 1& oeh skugga samt bryter 6dsligheten
på ett angenamt satt.

2.295.31. Parkeringsplatsens toalett ligger avskild oeh
ar trivsamt f6rankrad vid granarnas r6tter.



20. Idrottsanl~ggningar.
5.315,4, 5.315.5. Skjutbana i overgivet stenbrott. NAgot
eftersatt underhåll av paviljonger. Storande verksamhet.
Kan medf5ra otrevlig expansion. Bar omlokaliseras.



18. Tåktverksamhet.
4.305.13. Jordtåkt på Hauger Gård. Kan inte vara
f6renlig med avsikten hur Maridalen skall brukas.
5.315.30. 6vergiven gruståkt i is&lvsdeltat vid Nordre
Skar.



18. Tåktverksamhet.
3.305.29. Rester av tegelbruket vid Nesbukta. Spår av
lertåkt bor finnas i narheten.
1.285.23. Litet vattenfyllt stenbrott nara Salmakerstua.



16. Industrier mm.
5.315.22. 5.315.20. Vallar, dammar, murar mm finns
som minnen efter spinneriet vid Vaggesteinsbrua.



16. Industrier mm.
5.315.28. 5.315.27. Ruiner efter krutbruket vid
Nordre Skar.



16. Industrier mm.

5.315.24. 5.315.32.
Tråbyggnader i Skars-
elva som underlåttat
timmerflottningen.



16. Industrier mm.
3.305.24. 5.315.6. Kraftstationen soder om Hammeren år
ett fungerande industriminne, som visar vattnets roll
som kraftkålla.



17. Ledningar.
3.305.25. Vackert hus vid Svingen med stor trådgård.
Hor ti11 kraftverksmiljon. Ledningar passerar.
1.285.24. Kraftledningen som går over vall och oppna
åkrar vid Skjerven stor knappast landskapsbilden.



17. Ledningar.
3.305.33. Kring Kongeeikene ar miljon kanslig for
ledningsdragningar.
5.315.11. Stolpar och ledningar stor i området kring
kyrkoruinen. Omlaggning till kabel eller låmpligare
lågen ar nodvåndig.



17. Ledningar.
5.315.14. 5.315.16. Vid Maridalens kapell stor skyltar
och ledningar utsikten sAvål mot som frAn kapellet.
Notera aven rastmobeln som fångar blieken i vyn frAn
kyrktrappan. Biluppstållning olåmplig utefter vågen.



22. Kyrka.
5.215.17. Maridalens kapell ligger vackert pA en
åsterrass.
5.315.15. overgAngen mellan kyrkogArden och angrånsande
marker år mjuk. Akern framfor vågen till Kallerud
ansluter utan markerad gråns.
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15. Utsikter.
6.315.18. FrAn Gamle Maridalsveien vid Sondre Skar
oppnar sig ett anslAende panorama mot oster med
BarlindAsen i fonden.



15. Utsikter.
4.305.8. Nordby och VArnhus. Ib1and 6ppnar naturen sjå1v
utsikter. I
7.16.0. utsiktsrojning for sikt over Maridalsvannet mot
Lille Brennengen. Tråden ramar in och okar djupet i vyn.



15. Utsikter.
7.16.7. Midtodden. En paradutsikt med mycket f6rst&rkt
perspektiv. strategiskt placerad soptunna och rastm6bel
ger ytterligare djup i bilden. Kardinalfei!
7.16.33. Mot Geit6ya. L6vtr&den v&xer snabbt. En hård
men varierad uttunning beh6vs f6r att bevara utikten.



15. Utsikter.
5.315.10. 5.315.12. V&gen stor kyrkoruinens miljo.
Samma g&ller granridån, som inte har något berattigande;
också det alldeles meningslosa n&tstaketet. V&gen &r
smal, sikten skymd och mycket distraherar. Risken for
trafikolyckor år stor. Vågen medfor aven stora risker
for fororening av Maridalsvannet. V&gen bor tas bort.



21. Badplatser.
8.16.-. sognsvannet får ers&tta f5rlusten av mSjligheten
till bad i Maridalen.

25. Skolor.
2.295.32. Maridalens skola och lararebostad. Skolans
verksamhet b5r samordnas med det pedagogiska
utnyttjandet av Maridalen. En naturskola bor utvecklas.



28. Information.
1.295.33. 3.305.13. Informationens varde står inte
alltid i proportion till informationstavlornas stor lek
och formgivning. Vad skall man t ex gora om en
fororeningssituation uppstår? Telefonera till ...?



28. Information.
3.305.12. Skyltfloran år rik och vildvuxen vid bron over
Skjærsjoelva. Skyltningen behover samordnas. Fortroendet
okar då. Aven underhållet blir låttare.

3.305.23. Den mest informativa skyltningen i Maridalen
finns vid Ankerveien. Placeringen ar dock sådan att få
kan låsa den. Skyltar skall heller aldrig spikas upp i
vaxande tråd.



VEGETASJONSKART OVER OSLO

Til nå er følgende kartblad utgitt over Oslo kommune:

Nr. Navn Størrelse

1 Venneråsen 1:10000
2 Tryvann 1:10000
3 Maridalen 1:10000
4 Slattum 1:10000
5 Holmenkollen 1:10000
6 Grefsen 1:10000
7 Grorud 1:10000
8 Lutvann 1:10000
9 Nøklevann 1:10000
10 Gjersrud 1:10000
11 Bygdøy 1: 5000
12 Nakholmen 1: 5000
13 Sjursøya 1: 5000
14 Malmøya 1: 5000
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Totalt er ca. 200 000 dekar av Oslo kommune vegetasjonskartlagt. Det er Miljøetaten som
styrer dette arbeidet, mens det rent praktiske utføres av Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging, NLH og Transfer AlS. Kartene kan kjøpes for kr. 50,- pr. stk. hos
Miljøetaten, St. Olavs plass 5, 0165 Oslo, tlf. 369600 og hos Plan- og bygningsetaten,
Trondheimsveien 5, 0560 Oslo, tlf. 662020.


