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Saksbehandler, innvalgstelefon

Liv Ingrid Kravdal,

Dette brevet er fra Statsforvalteren som
frem til 31.12.2020 het Fylkesmannen

Tillatelse til etablering av ny fergekai og utbedring av gangsti i
Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Statsforvalteren gir Oslo kommune tillatelse til å etablere brygge, utbedre grusvei, og bygge
ny bordgang forbi Gressholmen Kro. Eksisterende flytebrygge i Gressholmen-Rambergøya
naturreservat kan fjernes uten tillatelse. Det er satt vilkår til tillatelsen. Eksisterende
fergekai på nordøstre odde på Gressholmen skal fjernes i løpet av få år. Forekomsten av
skrubbnarrevokssopp må avskjermes med anleggsgjerder i anleggsperioden, og forekomsten
må overvåkes i minst 5 år etter gjennomført tiltak. Grusveien skal ifølge søknaden fortsatt
følge det naturlige terrenget etter utbedringen og det skal ikke sprenges eller pigges i
berggrunnen.
Bakgrunn for saken
Vi viser til søknad om tiltak i Gressholmen-Rambergøya naturreservat mottatt 05.01.2021. Søknaden
gjelder flytting av anløpssted for personferge til øya. Norconsult søker på vegne av Bymiljøetaten i
Oslo kommune om tillatelse til å rehabilitere og utvide vesentlig en eksisterende brygge og
nødvendige anleggsarbeider i tilknytning til dette, inkludert peling. Det søkes også om å utbedre
grusveien opp til Gressholmen Kro og å bygge en ny bordgang ved Gressholmen Kro.
Representanter fra Statsforvalteren, Norconsult og Bymiljøetaten hadde et møte 11.03.2021, for å
klarlegge søknadens omfang. Norconsult førte referat.
Oppstart av anleggsarbeidene er planlagt i september 2021, og arbeidene er planlagt ferdigstilt
31.12.2021.
Ny brygge
Brygga som skal bygges skal dimensjoneres for å ta imot den nye el-fergen som skal gå som rutebåt
mellom øyene i Indre Oslofjord. Kaia skal utvides mot nordøst og det er planlagt to nivåer med
rampe mellom. Kaia planlegges fundamentert på stålrørspeler til fjell og utstyres med belysning og
kaifront i tre. Mellom kaia og land planlegges det å støpe et bredere dekke med bredde på 2,5
meter. Pelingen i forbindelse med arbeidene med ny kai vil føre til noe støy som kan påvirke miljøet
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rundt. Registreringen av bløtbunnsområder tilsier at det vil være noe oppvirvling av sediment langs
kaiområdet, men omfanget av tiltaket indikerer at tiltaket ikke vil påføre miljøet langvarig skade.
Den gamle fergekaia på nordsiden av Gressholmen skal på sikt fjernes, men det er ønskelig å
beholde denne i 3 års tid under innkjøringsfasen til den nye kaia.
Det ligger i dag en gammel flytebrygge i bukta ved kaia som skal fjernes og leveres til lovlig mottak.
Grusvei
Grusstien mellom kaia og Gressholmen Kro planlegges å utvides og utbedres. Veien planlegges til å
bli mellom 1,8 og 2,5 meter bred og utformes med fiberduk, forsterkningslag og bærelag. Det skal
brukes rene masser og graving skal minimeres. Det skal ikke sprenges bort noe, og utvidelsen vil
følge det naturlige terrenget, og bredden vil være begrenset av langsgående berg.
Det søkes om å kunne fastmontere sittebenker i betong langs grusstien på naturlige områder hvor
det er plass i terrenget.
Det opplyses om at tiltaket i hovedsak vil skje på områder hvor det allerede er opparbeidet vei i dag.
Ifølge søker vil tiltaket ved grusveien gå ut over kantene på den eksisterende stien, men
breddeøkningen er relativt liten da stien er rundt 1,4 meter i dag. Utvidelsen er estimert til å være
rundt 0,2 til 0,35 meter på hver side.
Ifølge søker vil utvidelsen sørge for at folk lett kan bevege seg på veien uten å gå utenfor, noe som vil
redusere faren for slitasje på truede rødlistede arter og redusere spredningen av fremmede arter.
Bordgang
For å lede passasjerene forbi kroa søkes det om å bygge en pelet bordgang forbi terrassen.
Bordgangen vil etableres over den gamle fyllinga som terrassen står på i dag. Peler skal settes ned i
fyllinga. Det skal brukes små dimensjoner så det er mest sannsynlig ikke nødvendig med borerigg,
men ved behov vil riggen settes på terrassen til kroa. Søker mener folk vil ledes til bordgangen på en
fornuftig måte, og at det vil medføre slitasje på treverket og ikke på naturen.
Avbøtende tiltak
Det informeres om at maskiner som skal benyttes skal vaskes før de kommer inn i området. Dette
for å redusere faren for spredning av fremmede arter. All aktivitet i forbindelse med tiltak skal også i
så stor grad som mulig foregå innenfor tiltaksområdet. Det vil ikke være plass til riggplass på land,
og den eksisterende brygga og lekteren vil derfor benyttes til slikt formål.
Det argumenteres også med at den nye kaien og traseen opp til kroa vil føre til at stinettet fra den
gamle kaien får mindre slitasje og naturverdiene i dette område vil bli utsatt for mindre belastning.
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Figur 1: Til venstre: Oversikt over tiltaksområdet ved kai. Til høyre: Oversikt over bordgangen ved kroa

Lovgrunnlag
Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for Gressholmen-Rambergøya naturreservat. Vi forvalter
verneområdet etter en egen forskrift med bestemmelser som sier noe om formålet med vernet, og
hvilke tiltak og aktiviteter som er tillatt, forbudt eller som krever tillatelse.
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av
02.10.1992. «Formålet med verneområdet er:
-å bevare et marint gruntvannsområde med tilhørende plante- og dyreliv for forskning og undervisning
-å bevare vokseplasser for særpregete og artsrike vegetasjonssamfunn på kalkrik grunn
-å bevare verdifulle geologiske forekomster
-å sikre spesielle forekomster av virvelløse dyr»
I denne saken er det spesielt punktene 1, 3 og 4 i verneforskriftens kapittel 4 som vil være sentrale.
Under gjengis disse punktene.
1. All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å
fjerne planter eller plantedeler. Nye plantearter må ikke innføres.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f. eks. oppføring av bygninger,
anlegg og faste innretninger, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l.,
framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form
for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske
bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er ikke tillatt. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell
forbudt. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker
I søknaden bes det om at de planlagte tiltakene vurderes under punkt 3-5 i forskriftens kapittel 5.
Dette kapittelet lister opp tiltak som vernebestemmelsene ikke er til hinder for. Vi vurderer punkt 3
om «nåværende bruk av nærområdene omkring Kroa på Gressholmen», å ikke komme til anvendelse i
denne saken fordi oppføring av ny bordgang ikke kan regnes som «nåværende bruk». Videre står det
at bestemmelsene i kapittel 4 ikke er til hinder for rydding og vedlikehold av eksisterende stier på
Gressholmen. Den omsøkte oppgraderingen av stien vurderer vi imidlertid som et så stort inngrep at
det ikke kan regnes som rydding eller vedlikehold. Vi vurderer også utvidelsen av bryggeanlegget å
være mer omfattende enn «Vedlikehold av eksisterende hytter, uthus, kro, brygger og båtfester» slik
unntaksbestemmelsen i punkt 5 åpner for.
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Verneforskriften åpner ikke for at vi kan gi tillatelse til de omsøkte tiltakene. Statsforvalteren kan, i
slike tilfeller, vurdere søknaden etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
naturmangfoldloven (nml) § 48. Vi kan gi dispensasjon dersom tiltaket ikke er i strid med
verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.
Dispensasjonsmuligheten i nml. § 48 skal være en sikkerhetsventil, som skal fange opp uforutsette
eller spesielle/særlige tilfeller. Hjemmelen skal ikke brukes til å utvide rammen for vernevedtaket
ved at det rutinemessig gis dispensasjon til tiltak/aktiviteter som i utgangspunktet er forbudt. At
vilkårene er oppfylt gir ikke krav på tillatelse. Det er opp til Statsforvalteren å vurdere om søknaden
gir grunn til å gi dispensasjon fra verneforskriften i dette tilfellet.
Det følger av nml. § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved
behandling av søknaden. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I
tillegg skal prinsippene om føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved
miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder vurderes.
Det følger av forvaltningsloven § 16 at part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har
uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt
frist.
Statsforvalterens vurdering
Beslutninger som berører naturmangfold skal bygge på kunnskap om naturverdier og effekten av
påvirkninger. Fylkesmannens kunnskap om verneområdet er basert på informasjon fra Naturbase,
Artskart, skjøtselsplanen for området, mottatt søknad, samt generell kunnskap tilegnet som forvalter
av verneområdet og tidligere gjennomførte befaringer til området.
Stien mellom kaia og kroa går gjennom en stor sammenhengende forekomst av naturtypen åpen
grunnlendt kalkmark med verdi «viktig». Kaiområdet ligger innenfor den marine naturtypen
«bløtbunnsområder i strandsonen». Forekomsten har fått verdi «lokalt viktig». Området rundt kroa
der det er søkt om å bygge en bordgang er registrert som «hard sterkt endret fastmark». Andre
registrerte naturtyper i nærheten til tiltaksområdet inkluderer «kalkskog» og «sand- og grusstrand».
I området er det registrert flere rødlistede arter. Innenfor tiltaksområdet er det registrert den sterkt
truede (EN) soppen skrubbnarrevokssopp, og de sårbare (VU) plantene akseveronika, smaltimotei og
ask. Andre arter som er registrert i området inkluderer legesteinfrø (NT), stjernetistel (NT) og
smånøkkel (NT), samt ærfugl (NT) og hettemåke (VU). Området er også registrert som del av et større
leveområde for arter av nasjonal forvaltningsinteresse, blant annet alm (VU), svartmispel (VU),
dvergmispel og jordbærkløver (VU).
Av fremmede arter med svært høy risiko er det registrert russesvalerot, buevinterkarse og hvitdodre,
og av arter med høy risiko er det registrert kuletistel.
Statsforvalteren sendte søknad og utkast til vedtak som forhåndsvarsel til aktuelle
naturvernorganisasjoner 24.03.2021 med mulighet til å uttale seg innen 11.04.2021. Vi mottok en
uttalelse fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). NOA støtter Statsforvalterens
vurderingen når det gjelder tiltak på land, og de ser positivt på at området med mye slitasje ved
nåværende kai blir frigjort. De viser imidlertid til en rapport utarbeidet for Bymiljøteteten,
«Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder (NIVA-rapport nr 7426-2019)», der
det blant annet gis flere eksempler på hvilke tiltak som kan gjøres for å øke det marinbiologiske
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mangfoldet i disse områdene. NOA mener at slike forbedringer bør gjennomføres ved det nye
kaianlegget slik at det blir gunstige leveforhold for grunntvannsfaunaen. De påpeker også at dette
bør bli vurdert der et eldre anlegg skal rives.
Tiltakene det søkes om må sees i sammenheng med fjerning av eksisterende fergekai. Flytting av
kaia vil medføre vesentlig mindre slitasje på området med åpen grunnlendt kalkmark på den
nordøstre odden på Gressholmen. På flyfotoet under fra sommeren 2013 ser man tydelig slitasje
over kalkmarken. På det bredeste er stien 7,5-8 m. På flyfotoer fra 2020 ser det ut som stien er enda
litt bredere, der den på det bredeste er over 8 m. Besøkstall fra 2013 til 2019 viser et økt antall
besøkende til Gressholmen de siste årene. Dersom denne trenden fortsetter vil dette kunne gi enda
mer slitasje på den nordøstre odden dersom fergekaia ikke flyttes. Arealer med åpen grunnlendt
kalkmark som kan reetableres ved å flytte dagens fergekai vil etter vår vurdering kunne veie opp for
den åpne grunnlendte kalkmarken som beslaglegges når grusstien til kroa utvides med 20 til 35 cm
på hver side, gitt at det settes vilkår til gjennomføringen.

Figur 2: Flyfoto fra sommeren 2013 av nordøstre odde på Gressholmen der fergekaia ligger i dag.
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Figur 3: Besøkstall for Gressholmen. Dette gjelder kun besøkende som har reist med Ruters båter.

Når det gjelder plassering av benker langs grusveien kan disse ha en positiv kanaliserende virkning,
dersom de plasseres riktig. Ved feil plassering vil disse kunne hindre trafikken og føre til at det
dannes sidespor og kantslitasje. Benkene må derfor plasseres etter samråd med Statsforvalteren.
Ved Kroa vil grusveien møte bordgangen. Bordgangen skal lede besøkende rundt uteplassen.
Bordgangen vil bli lagt over en eldre utfylling uten større verneverdier. Vi forutsetter at bordgangen
utformes slik at den danner en tydelig og attraktiv passasje som kanaliserer trafikken effektivt forbi
kroa og på den måten forebygger økt ferdsel i de mer sårbare områdene med grunnlendt kalkmark
øst og syd for kroa.
Det opplyses om at bygging av den nye kaia vil medføre en del støy. Arbeidene utføres høsten 2021,
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og vi har vurdert om støyen vil være i konflikt med rasteplassen for trekkfugl i bløtbunnsområdet
mellom Gressholmen og Rambergøya. Området har ferdselsbegrensninger om våren.
Bakgrunnsdokumentasjonen for vernevedtaket viser at området vurderes å være av større
betydning for vårtrekket enn for høsttrekket. I tråd med dette har vi kommet til at det er forsvarlig å
tillate støyende arbeider på høsten.
Kunnskap om den samlede belastningen skal ligge til grunn for vurderingen. Dette innebærer at
virkningene av tiltaket skal vurderes i sammenheng med andre effekter på det samme
naturmangfoldet. Den nye kaia vil berøre et bløtbunnsområde. Bløtbunn som naturtype har over tid
vært utsatt for stor belastning fra bygging, mudring og andre inngrep, og Statsforvalteren har derfor
i den senere tid lagt seg på en streng forvaltningspraksispraksis i saker som berører bløtbunn. Det
aktuelle inngrepet i denne saken er peling og overskygging. Vår vurdering er at det omsøkte
inngrepet er lite og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig og heller ikke medfører større samlet
belastning på naturtypen enn det som kan aksepteres gitt dagens strenge praksis.
Det har blitt utført flere grave- og byggetiltak innenfor verneområdet de siste årene, og spesielt i
området rundt kroa. Vi kan likevel ikke se at det omsøkte tiltaket vil medføre en uakseptabel økning
av den samlete belastningen på naturverdiene. Forutsetningen er at tiltaket fører til en vesentlig
redusert slitasje på arealer med åpen grunnlendt kalkmark på nordøstre odde, og at dette sikres ved
at eksisterende fergekai fjernes og ikke blir tatt i bruk til andre formål.
Statsforvalteren legger til grunn at det foreligger nødvendig kunnskap om naturverdiene og
virkningene av tiltaket. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt i denne saken.
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder tas i bruk. Det stilles blant annet vilkår om at tiltaket skal gjennomføres så skånsomt
som mulig og ta hensyn til naturverdiene. Forekomsten av skrubbnarrevokssopp må avskjermes
med anleggsgjerder i anleggsperioden, og forekomsten må overvåkes i minst 5 år etter gjennomført
tiltak. Det kan være aktuelt for Statsforvalteren å kreve oppføring av ledegjerde langs strekningen av
grusveien nær forekomsten dersom den trues av slitasje forårsaket av tiltakene. Det forutsettes også
at eksisterende fergekai vil fjernes i løpet av få år. Fjerning av eksisterende kai vil ikke kreve egen
dispensasjon så lenge arbeidet med å fjerne kaia skjer fra sjøen og ellers kun berører området der
den står i dag. Kostnadene ved gjennomføringen av vilkårene må bæres av tiltakshaver. Skulle
skader utover planlagte anleggsarbeider oppstå er det tiltakshaver som skal stå ansvarlig for
kostnadene ved retting.
Når det gjelder merknaden fra NOA angående utforming av kaianlegg som bør konstrueres slik at
det blir gunstige leveforhold for gruntvannsfaunaen, så ønsker vi å overlate denne vurderingen til
Bymiljøetaten. Vi mener nevnte rapport retter seg mot sterkt modifisert strandlinje, mens
strandlinjen på Gressholmen i stor grad er intakt. Vi mener derfor det ikke er nødvendig å stille
særskilte vilkår hvor vi krever dette. Samtidig vil vi oppfordre etaten til å hente inspirasjon og
eventuelt gjøre tilpasninger av bryggeanlegget i tråd med rapporten fra NIVA.
Etter vår vurdering er de omsøkte tiltakene ikke i strid med verneformålet og vil ikke påvirke
verneverdiene nevneverdig, gitt at vilkårene følges. Vilkårene for å gi dispensasjon med hjemmel i
nml. § 48 vurderes som oppfylt.
Vedtak
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Statsforvalteren gir tillatelse til etablering av ny brygge, utbedring av gruset sti, etablering av
bordgang forbi Gressholmen Kro og fjerning av eksisterende flytebrygge i Gressholmen-Rambergøya
naturreservat. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
- Eventuell motorisert ferdsel på land skal kun skje langs stien/veien mellom ny fergekai og
Gressholmen Kro. Unødvendig kjøring tillates ikke.
- Forekomsten av skrubbnarrevokssopp må avskjermes med anleggsgjerder i
anleggsperioden. Forekomsten må overvåkes i minst 5 år etter gjennomført tiltak. Det kan
være aktuelt for Statsforvalteren å kreve oppføring av ledegjerde langs strekningen av
grusveien nær forekomsten, dersom den trues av slitasje forårsaket av tiltakene.
- Utvidelsen av grusveien vil følge det naturlige terrenget, og det skal ikke sprenges eller
pigges i berggrunnen i forbindelse med utvidelse av grusveien.
- Sittebenker langs grusveien må plasseres slik at de ikke hindrer kanalisering, og de må
plasseres i samråd med Statsforvalteren.
- Eventuelle masser som må mellomlagres må legges på duk.
- Anleggsmaskiner skal være rengjort før de kjøres inn i anleggsområdet slik at spredning av
fremmede arter unngås.
- Fremmede arter som måtte dukke opp i tiltaksområdet som følge av arbeidene skal
bekjempes i minst 3 år etter endt arbeid. Dette skal utføres av kompetente personer som
kan identifisere fremmede arter i felt, og som vet hvordan de bør bekjempes mest mulig
effektivt uten at dette har negative følger for øvrig vegetasjon. Kostnadene skal bæres av
tiltakshaver. Som et minimum skal syrin og alle fremmede uønskete arter med svært høy
risiko og høy risiko på fremmedartslista bekjempes (eks. russesvalerot, kuletistel,
kanadagullris, russekål).
- Tiltaket skal utføres innen 31.03.2022.
- Eksisterende fergekai på nordøstre odde må fjernes innen 31.03.2025.
- Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi.
Statsforvalteren har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig. Statsforvalteren vil eventuelt kunne komme inn igjen i
saken i den forbindelse.
Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som
påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan
ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens
dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Med hilsen
Karsten Butenschøn (e.f.)
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Liv Ingrid Kravdal
rådgiver
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