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Merknader til 
“Overvik, områderegulering”

Som nabo til planområdet har jeg et innspill angående vegetasjon i planområdet;

Kornkråka
Den rødlista Kornkråka holder til i furutrærne i planområdet. 2/3 av bestanden i Norge finnes i Trondheim 
og i følge Trondheim kommunes miljøenhet er Charlottenlund og Jakobsli to viktige områder for Kornkråka. 
Miljøenheten skriver; ”(...) Kornkråka er en av identitetsbærerne for Trondheim by og en sjeldenhet. (...)”

ROS-analysen som er utført er såvidt innom temaet ”sårbar fauna/fisk/vilt” hvor det skrives at konvertering 
av arealene vil ha en betydelig endring for rødlistearetenes bruk av området. Det konkluderes med at 
avbøtende vil være å bevare vegetasjonen i tilknyting til koller og bebyggelse på Overvik gård.

Rekreasjonsområde
Chamonix er et viktig rekrasjonsområde både for barn og voksne i området. Man greier ikke lage bedre 
lekeplasser på et område enn det naturen selv utgjør: gamle fine klatretrær, bergknauser, steinur, mangfoldig 
flora, og jeg ser med glede at Chamonix nå reguleres som friområde.

Det snakkes også om å bevare kollene mellom Overvik og Chamonix, men ser med bekymring på 
illustrasjonene i planforslaget som viser massiv utbygging på nettopp disse kollene. Jeg vil oppfordre dere til 
heller å dyrke kvalitetet disse kollene har  - de har potensiale til å bli del av en unik grønn korridor gjennom 
det nye boligområdet som etterhvert vil ta form. Kanskje vil disse være et naturlig skille mellom to ulike 
bebyggelsesområder på planområdet?  Man må uansett ha en del grønt i et boligfelt - håper dere vet å utnytte 
de fine ressursene som allerede ligger der.

Vil også utfordre dere til å se på muligheten for å forlenge den grønne korridoren helt til skogkanten av 
Vikåsen - det kan være en enkel sti over jordene til Tesli. Man må se for seg at med en så stor utbygging vil 
det bli behov for utvidet rekreasjonsområde, og avstanden til skogkanten er kort.

Veg forbi Presthus
Er skeptisk til planlagt veitrase forbi Presthus. Veien er lagt helt inntil friområdet noe som vil påvirke 
støyforholdene i rekreasjonsområdet. Grønne jorder rundt Chamonix vil derimot øke kvalitetet på det 
framtidige friområdet - noe som vil bli viktig for mange nye beboere.
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En eventuell utbygging på toppen av kollene vil få en vesentlig betydning for det overordna landskapsbildet 
i området. Plassering av høyhus på kollene vil medføre at bebyggelsen vil bli liggende i silhuett på toppen 
av bakkene. Ranheim/Olderdalen er omkranset av grønne åser som danner et landskapsrom og er en viktig 
opplevelse for området både for innbyggere, besøkend og folk på gjennomreis lang E6 og jernbane.



Det er ikke mange metrene mellom Chamonix og de bevokste høydedragene i jordbrukslandet - det hadde 
vært flott om man tok vare på og videreforedlet kvalitetene ved disse grønne lungene.
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Miljøenheten

FAKTAARK Kornkråka

2/3 av bestanden av kornkråke i Norge finnes i Trondheim. Den finnes bare på
3 steder i Norge i dag: Mjøsa, Stavanger og Trondheim. Vi har dermed et
spesielt ansvar for å ta vare på kornkråka. Kornkråka er en av identitets -
bærerne for Trondheim by og en sjeldenhet. Dette faktaarket har informasjon
om kornkråkas biologi og om hva som kan gjøres om kornkråka gjør skade.

Biologi og forekomst

Med sitt blanke svarte nebb med grått
hudparti ved nebbrota og svart fjærdrakt
med glans i blått og purpur, er kornkråka
lik en smokingkledd spradebass med kvit
snipp. Kornkråka er stivpy ntet alle dager
hele året til alle anledninger. Her har du å
gjøre med en skikkelig gentleman, en
sjeldenhet, « en trondheimer som ingen
annan » .

Kornkråke, Foto: Einar Kongshaug

Kornkråka kom til byen i 1972 og
e tablerte seg på Brøset ved Reitgjerdet.
Fortsatt oppholder mesteparten av
bestanden seg i de østre bydelene der
favorittstedene er Østmarka, Tunga,
Jakobsli, Charlottenlund og Festningen.

I 2005 ble kornkråka for første gang også
registrert hekkende på v estsida av
N idelva, ne mlig på Kolstad. I 2005 ble det
registrert 9 kolonier med Østmarka som
den største med 70 par. Utviklingen av
kornkråke har vært positiv med en
tendens til stabilisering mellom 260 og
310 par siden 1991.

De fleste kornkråkekolonien e i Trondheim
har hatt fast tilhold over lang tid, mens
andre har flyttet mye rundt, sannsynligvis
på grunn av menneskelige inngrep som
hogst av hekketrær og andre tiltak som
stresser fuglene.

Antall hekkende ko rnkråkepar i Trondheim i
perioden 1971 - 20 05

Trondheims bestand av kornkråke regnes
for å ha fast tilholdssted her, men merket
ungfugl kan trekke ut og er gjenfunnet så
langt av sted som på Færøyene og Island.

Foto: Einar Kongshaug

Utdrag fra faktaark/artsdatabasen om kornkråka


