Oslo 3.7.2017

Foreløpig rapport Jarlsborgveien 2, Kikut tomta, Ekely Oslo
SKADE PÅ UTRYDNINGSTRUET PLANTE.
På befaring 3. juli 2017 registrerte vi status for flere utrydningstruede og sjeldne planter på tomten i
Jarlsborgveien 2, Ekely. Det ble også funnet skader på planter.

Skade på utryddingstruet plante: Skoggulltvetann
Latinsk navn: Lamiastrum galeobdolon spp. galeobdolon
Vi har observert skade på en forekomst av den sterkt utrydningstruede planten skoggulltvetann.
Plantene er tråkket/ meiet ned, til dels brukket, dekket med grått støv og uttørret. Skadene synes å
være forenlige med skader fra maskinelt utstyr.
Denne forekomsten skiller seg klart fra de øvrige forekomstene av samme plante i Jarlsborgveien 2
som framstår som friske.
Ca. 1, 5 meter fra denne planten/ forekomsten er det nylig boret/ slått ned et stålrør med lokk (malt
orange) i bakken. Det ser ut til å være fylt på med betong rundt dette røret. Grått støv, antagelig
betongstøv ligger over området.
Det har vært en rekke boringer, prøvetakinger, merkinger og lignende i Jarlsborgveien 2 den siste
tiden og til dels store biler og arbeidsmaskiner har kjørt inn i området.
Skadested: GPS koordinat: NM 93384, 44561, området ligger i umiddelbar nærhet av
ruinen/grunnmuren til det opprinnelige huset, ved hjørnet nord/ øst.
Flere av forekomstene av sjeldne og utrydningstruede planter på Ekely vil med stor sannsynlighet bli
direkte berørt av de planlagte bygge- og anleggsarbeidene.
Vi minner om at skoggulltvetann som tidligere har hatt flere forekomster i Oslo området pr. i dag kun
er kjent fra Ekely. Denne arten er ansett som akutt truet på norsk rødliste.
Av øvrige sjeldne planter funnet i området nevner vi:
Mandelvortemelk er i Norge kun kjent fra Ekely området.
Skogbingel er en forholdsvis sjelden og varmekjær plante i Norge, og er i Oslo bare funnet på Ekely.
Dette er så vidt vi vet artens nordligste forekomst rundt Oslofjorden.
Marsfiol og svarthyll er gamle forvillede hagevekster, svarthyll er sjelden som forvillet i Norge og
finnes hovedsakelig på Sør- og Vestlandet og er meget sjelden på Østlandsområdet
Det er også registrert sjelden edelløvskog, jfr. Naturvernforbundet/ Sabimas brev 12.12.2016
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