PREMISSER FOR VIDERE PLANLEGGING AV
TILTAK I BALLASTPARKEN
Ballastparken er et område med viktige kulturminner. Prosjektet har til hensikt å sikre disse for
fremtiden. Det er fastsatt noen premisser for videre planlegging av tiltak i ballastparken i samråd
med Biolog Jan Ingar Båtvik. Det vil arrangeres flere gjennomganger underveis i de neste fasene for å
trygge at tiltaket er i tråd med krav til vern, samt for å avstemme justeringer som følge av spredning
av arter, eller andre endringer i forutsetningene.

Premisser for utforming
•

Videre prosjektering forholder seg til den skisserte plassering av stier og tiltak. Eksakt trasé/
plassering må likevel avklares ved befaring med biolog ved etablering av
produksjonsunderlag. Dette fordi lokalisering av arter kan endres noe fra år til år.

•

Det tillates etablert tursti langs kysten som hevede stier, sitteplasser mot vannet og
fiskeplass. Det tillates stibredde på inntil 1,8 meter bredde.

•

Det tillates etablering av naturlekeplass/aktivitetspark ved takrørområdet. Ev. oppfylling av
dette området må tilpasses og ikke berøre vegetasjonsskjermen i øst. Oppfylt tiltak må
skje/avsluttes innenfor avsatt område for opphold. Oppfyllingen bør ikke gjøres for høy i
forhold til omkringliggende terreng i ballastparken.

•

Programmeringen av naturlekeplass/aktivitetspark må diskuteres nærmere i neste fase,
men det tas sikte på bruk av naturmaterialer og elementer som oppfordrer til rolig
lek/opphold på naturens premisser.

•

Utforming av tiltak i Ballastparken må hindre at hunder kommer til utenfor stisystemet

•

Biolog foreslår inngjerding (min. 90 cm. høyde) av ballastparken mot tilstøtende områder
foruten sjøsiden. Biolog foreslår at stisystem og oppholdssoner, inne i ballastparken
avgrenses av gjerder. Endelig omfang, samt type utforming på gjerder avklares i
samarbeid mellom utbygger og biolog under prosjektering.

•

Det må settes opp skilt langs sjøsiden, som informerer om at man ikke kan ta seg inn på
området, utenom via en brygge

•

Opplysningsskilt om naturverdier og kulturhistorie etableres ved alle inngangspunkter inn i
området

•

Det etableres en port i gjerdet for drift og vedlikehold med maskinelt utstyr med
atkomstvei fra sør, like vest for atkomst til naturlekeplass/aktivitetspark. Haugen med
vikke (rosa markering) kan med fordel flyttes til området innenfor porten og jevnes ut
nordover (i takrørområdet mellom betongfundamenter og nærlekeplass). Dette vil gi god
terrengmessig overgang for driftsatkomst, samtidig som frøbanken forhåpentligvis
beholdes, og arten kan reetablere seg der.

•

Inngrep i området med bekkedrag og vegetasjon langs østsiden av området må begrenses
og skje i samråd Biolog. I øvrige deler av Ballastparken bør det gjøres en vurdering av
hvilke trær som skal bevares, vurderes også i samråd med Biolog. Biolog foreslår at en
vegetasjonsbrem opprettholdes som en buffer mellom ny bebyggelse på FMV5 og
ballastparken.

Premisser for utførelse
•

Før gjennomføring av tiltak i Ballastparken skal det planlegges for å begrense inngrep og
skade fra utførende entreprenør. Planer for gjennomføring avklares med biolog.
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