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Fylkesmannen vedtak – avslag på søknad om ny adkomstvei til eiendom gbnr 69/11 i Maridalen
landskapsvernområde påklages herved.
Årsak til klagen er at påklager er uenig i forståelsen og vektleggingen av verneforskriftene for
Maridalen landskapsvernområde. Det vises i denne anledning til verneforskriftens formål §3:
«Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur og kulturlandskapet i Maridalen
som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de biologiske, geologiske
og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter». Videre henvises
det til Verneforskriftens § 4, pkt 2: «Oppdyrking av naturlig beitemark og voller, og tilplanting av
dyrka mark, beitemark og voller er ikke tillatt».
Eiendommen er underlagt driveplikt. Det vises til brev fra landbrukssjefen ved Regionkontor landbruk
av 27.09.2017: «Påminnelse om driveplikt på dyrket mark – gnr 69 bnr 11 Hagaløkka – Oslo». Se
vedlegg 1. (Merk at stedsnavn Hagaløkka er benyttet og stemmer med kartet, men eiendommens
egentlige navn er Hagastua). Dette også i tråd med verneforskriftens §§ 3 og 4, punkt 2. Det
fulldyrkede jordbruksarealet skal derav hevdes og det er f.eks forbudt og plante igjen verna mark.
Dette er derfor en helt nødvendig landbruksvei for å drive jorda, som jeg har fått pålegg om, og som
er i tråd med verneforskriften. Det er også dette landbrukssjefen legger til grunn i sitt forslag til
vedtak i «Søknad om dispensasjon for landbruksvei …» av 29.05.2020, se vedlegg 2.
I sin konklusjon skriver landbrukssjefen følgende: «Nybygging av landbruksvei i veiklasse 3 innenfor
omsøkte trasé anses positivt for landbruket. Landbruksnytten med ordentlig adkomstvei anses som
høy, da det er nødvendig med adkomstvei for å drive rasjonelt. Jordbruksnytten anses som god, og
veien vil kunne gjøre det lettere å forvalte eiendommen i tråd med forvaltningsplanen for Maridalen.
Det går allerede noe opparbeidet vei i omsøkt trasé, og inngrepet vurderes til å ikke være
omfattende eller skade landskapsverdiene i stor grad.»
Landbrukssjefens tillatelse etter landbruksveiforskriften inneholder vilkår for etablering av
landbruksvegen, blant annet 1. strekpunkt: «Veien skal følge eksisterende tømmerslep som benyttes
som adkomstvei i dag, og følge den traséen som er vist i søknaden», 2. strekpunkt: «Veien skal ikke

overdimensjoneres,forå begrenseinngrepetskarakter.Veiensdimensjonskalsvaretil de formål
søkerhar oppgitt» og4. strekpunkt:«Veisøkermå forsikre segom atbyantikvaren har tattsine
nødvendigeregistreringeravområdenesom blir berørtavtiltaket. Søkerskalvarsle
landbrukskontoretomdette». Dette er eksemplerpå vilkår sombegrenseranleggetsomfangmed
hensyntil beliggenheteninnenfor Maridalenlandskapsvernområde.
Landbrukssjefenanfører videre
at: «Maridalenhar en særegenkulturhistoriskverdi. Byantikvarenvurdererå føre opp Hagastuamed
kulturlandskapogbygningerpå Byantikvarensgule liste som bevaringsverdig,ogennyadkomstveivil
sørgefor atgrunneier lettere kan utføre vedlikehold»,se vedlegg4.Dette understøttesogsådirekte i
verneforskiftensformål§3, ogvegen er med dette en forutsetningfor å ta vare på småbruketsomen
helhetmed jordbruksdrift.
Fylkesmannenskriveri sittavslagsbrevunderkapitteletFylkesmannensvurdering:«Deter ikke
registrertspesiellenaturverdieri områdethvor traseenfor nyadkomstveitil Hagastuaer planlagt.
Sliktraseenligger,hvor den første delen er delvisopparbeidet,vil ikke tiltaketmedføre spesieltmye
hogstogryddingavvegetasjon».Fylkesmannenanførervidere at: «Vi har forståelsefor ønskeom å
drive eiendommenogsette i stand bygningsmassen.
Dette er ogsåi tråd med føringenei
ndskapetmed
de
kulturhistoriske
elementeneskalbevares».Det
verneformåletsomsier atkulturla
er derfor vanskeligåforstå Fylkesmannens
konklusjonom avslagpåsøknadom dispensasjonfor
landbruksvei.
Etableringavlandbruksvegenkan utførespå en skånsommåte. Detvisesi dennesammenhengen
ogsåtil utførelsenavandre etablerte vegerinnenfor Maridalenlandskapsvernområde,
som er anlagt
etter atlandskapsvernområdetblevedtatti 2001.Eksemplerpå dette er vegenfra Grinnaved Brekke
til Sognsvann.Denomsøkteveitraseeneksistererallerede,som detogså går frem avFylkesmannens
beskrivelse.Sevedlegg3 for situasjonsbilderogkartskisseavveitraseen.Utførelsenkan foretas ved
utleggingavduk på terrengetmed påfyllingavrene masser.Deter ikke behovfor hverkensprenging,
skjæringellerfyllinger, og vegenvil følgede naturlige terrenglinjene.
Deteksistereri dagikke tilsvarendelandbrukseiendommermed drivepliktinnenfor Maridalen
landskapsvernområde
som ikke har vei. Avdette vil detikke være en fare for atdenne sakenvil
kunneskapepresedensilignendesaker.
Til sluttber jegom atFylkesmannensvedtakblir omgjortda tiltaketer i tråd med formåleti
verneforskriftens§3.
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