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Vedr. planinitiativ for kollektivtiltak i Kierschows gate / Uelands gate
Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra” er blitt oppmerksom på at det foreligger et
planinitiativ for kollektivtiltak i Kierschows gate / Uelands gate som kan innebære en
utvidelse av Kierschows gate. Vi ser av dokumentene i saken at Gravferdsetaten er meget
negativ til noen inngripen i kirkegårdsarealet tilhørende Nordre gravlund.
Plan og bygningsetaten skriver i referat fra Planforum, 06.10.10: ”Hvis alternativ 1a
videreføres må alle konsekvenser og virkninger for skolehagen og Kierschows gate 9 belyses
grundig. Tilsvarende må alternativ 4 (rundkjøringsalternativet) belyses grundig med henblikk
på konsekvenser og virkninger for gravlunden og Kierschows gate 9.”
Det kan kanskje virke som et lite inngrep å skulle utvide Kierschows gate ved å ta noen meter
fra skolehagen. Det man imidlertid må være oppmerksom på, er at det rett innfor gjerdet langs
hele Kierschows gate står en sammenhengende rekke frukttrær – hele 55 trær. Disse er plantet
3-5 meter fra gjerdet, med trekroner som dels strekker seg ut over gjerdet. De fleste trærne er
ikke så høye at det vil være mulig å etablere et kollektivfelt uten å måtte fjerne dem. Trærne
er gamle, men bærer store mengder frukt – fortrinnsvis epler – hvert eneste år, og utgjør en
betydelig andel av skolehagens frukttrær. Det vil være uakseptabelt å fjerne eller ødelegge
disse.
Etablering av et kollektivfelt som innebærer en
inngripen i skolehagen langs Kierschows gate,
vil dessuten medføre at åkrene må avgi plass til
vei, og at vegetasjonen (trær og busker) som i
dag skiller hagen fra gata og demper trafikkstøy
blir ødelagt. Tatt i betraktning at samme trussel
er en realitet i forbindelse med reguleringen av
Ring 2 i motsatt ende av skolehagen, er en
utvidelse av Kierschows gate mot skolehagen
uakseptabel.
Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern
Geitmyra” arbeider for å styrke
skolehagevirksomhet i realiseringen av grunnskolens læreplaner og som del av daglig fysisk
aktivitet for elevene.
www.vern-geitmyra.no

1

Aksjonen representerer et stort antall brukere av
skole- og parsellhagen på Geitmyra i Oslo, og
har tidligere vært representert i Oslo kommunes
utredningsarbeid om videre utvikling av
Geitmyra. Aksjonen arbeider for varig vern av
Geitmyra skole- og parsellhage, og for etablering
av et nasjonalt kompetansesenter for
skolehagevirksomhet på Geitmyra. I den
forbindelse er vi meget interessert i at det fredede
huset i Kierschows gate 9 innlemmes i
skolehagen som lokaliteter for
kompetansesenteret.
Skolehagene utgjør i dag en del av den nasjonale satsingen på Den naturlige skolesekken, og
medvirker til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og
lærere i grunnskolen. Skolehagen gir økt kunnskap om helse og livsstil, natur- og miljøvern
både i et etisk, samfunnsmessig og naturvitenskaplig perspektiv.
I Oslo har vi data som viser en sterk reduksjon av skolehagearealer gjennom de siste 20 årene.
I 1989 utgjorde Oslos skole- og parsellhager ca. 180 dekar. I dag er det bare 95 dekar som
fortsatt er i bruk til dette formålet, og flere av dagens skole- og parsellhager er truet av
nedbygging til tross for at Oslos skole- og parsellhager utgjør mindre enn to promille av
byens areal innenfor utbyggingssonen, og at bystyret – gjennom Oslo kommunes
byøkologiske program - har vedtatt å øke arealet til skole- og parsellhager.
Geitmyra er i dag Norges eldste eksisterende
skolehage og utgjør med sine 42 dekar en
fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede
bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St.
Hanshaugen. Området har vært i kontinuerlig
drift som skolehage/parsellhage siden 1909, og
er både veldrevet og godt utnyttet. Geitmyra er
fortsatt ”skolehagesentral” for øvrige skolehager
i Oslo, og området brukes fra tidlig morgen til
sein kveld og i alle helger og ferier i hele
dyrkingssesongen (april – oktober/november). I
tillegg brukes området av skoler og barnehager
på vinterstid til lek og fysisk aktivitet.
Vi ber med dette om at Samferdselsetaten finner andre måter å løse eventuelle
trafikkproblemer i Kierschows gate på enn ved å ta av skolehagearealet for å utvide veien.
Med vennlig hilsen
Signe Kalsnes_______________________________________
Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra”
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