
EkEbErgskråningEn naturrEsErvat

ligger i vestskråningen ned fra Ekeberg. Største del av området 
befinner seg vest og nedenfor Kongsveien, og skråner ned mot 
E18 langs kysten. Et mindre delområde befinner seg øst for 
Kongsveien, nedenfor Jomfrubråtveien. Det aller meste av 
området utgjøres av en mer eller mindre bratt skråning mot 
sydøst, og har et høydespenn fra ca. 10 - 115 m.o.h.  

stor gEologisk vErdi

Ekebergskråningen ligger på det store grunnfjells massivet som 
utgjør berggrunnen i hele Østfold og Oslo/Akershus øst for 
Oslofjorden. Geologisk er Ekeberg skråningen spesiell fordi 
man på et relativt lite område har meget stor variasjon av berg-
artstyper.   
 Ekebergskråningen er et viktig geologisk landskaps-
element i Oslofeltet, som er et internasjonalt kjent geologisk 
referanseområde. I Ekebergskråningen ligger bergarter med en 
aldersforskjell på imponerende en milliard år i direkte kontakt 
med hverandre!

EkEbErgskråningEn naturrEsErvat

Bestemmelser for reservatet
Du er velkommen til å besøke naturreservatet.  
Følgende bestemmelser bør du imidlertid merke deg:

•  Sporløs ferdsel – legg ikke igjen søppel.
•  Du kan gjerne plukke bær og sopp,  

men ellers er plantelivet fredet.
•  Det finnes mange dyr og fugler i reservatet, og de må 

ikke forstyrres eller skades. Vær særlig forsiktig ved reir-
plasser og hiområder.

•  Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt. Det er 
også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lig-
nende på fjell eller steinblokker.

•  Motorisert ferdsel er forbudt. Det samme gjelder  
sykling og bruk av hest utenfor eksisterende gangvei. 

•  Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
•  Skal du campe, telte eller bruke kamuflasjeinnretninger 

for fotografering, må du gjøre dette utenfor reservatet.

Ekebergskråningen har lange vært et mye benyttet friluftslivområde. Fotoet er 
fra rundt 1905. Arkivfoto. 
     The Ekebergskråningen hillside has long been a popular area for outdoor 
life. The photo is from about 1905.
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EkEbErgskråningEn naturE rEsErvE

Welcome to Ekebergskråningen Nature reserve. The 
purpose of the nature reserve is to preserve a virtually 

untouched area with a special habitat type, with wide variation in 
types of vegetation and great biological diversity. The area is 
distinctive as part of the most valuable section of the fault zone on 
the eastern side of Bunnefjorden. Please note the following rules 
for conduct:

• All plant and animal life is protected.
• Leave no traces – do not leave garbage.
• The use of motor vehicles is not allowed. 
• It is prohibited to camp – NO CAMPING.
 

Den eneste kjente populasjonen av ramsløk på østsiden av 
Indre Oslofjord finnes i området. Allium ursinum.  
Foto: Øystein Røsok. 
     The only known population of ramsons on the eastern side 
of the Inner Oslofjord grows in the area.

Området huser Norges kanskje største forekomst av 
dragehode. Dracocephalum ruyschiana.  
Foto: Øystein Røsok. 
     The area is home to possibly the largest 
population of dragonheads in Norway.

Hvitmure er kritisk truet, og innført i skråningen for å sikre en forekomst i Oslo. 
Forekomsten er vital og i spredning. Drymocallis rupestris. Foto. Øystein Røsok. 
Midten: Utsikt fra parti over Kongsveien. Foto: Øystein Røsok 
     The rock cinquefoil is critically endangered and was introduced on the slopes to 
ensure its presence in Oslo. The plants are flourishing and spreading. Centre: View 
over Kongsveien.

Vårmarihånd er sjelden i Oslo og Akershus.  
Orchis mascula. Foto: Øystein Røsok. 
     The early purple orchid is rare in the Oslo and 
Akershus region.

Sjømannsskolen. Foto: Øystein Røsok. 
     Sjømannsskolen, the Seamen’s School.

To vedlikeholdte turveier går gjennom kalkfuruskogen. Foto: Øystein Røsok. 
     Two maintained hiking trails go through the calcareous pine forest.

Ekebergskråningen naturreservat i Oslo kommune ble 
opprettet ved kongelig resolusjon 27. juni 2008. 
Naturreservatet består av to delområder, og dekker et 
areal på ca. 385 dekar. 
 Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet 
urørt område med en spesiell naturtype med stor variasjon i 
vegetasjonstyper og med stort biologisk mangfold. Området 
er egenartet som en del av det mest verdifulle avsnittet av 
forkastningssonen på østsida av Bunnefjorden. 

EffEktiv «varmEfangEr»
Den store høydeforskjellen, hellinga og eksposisjonen gjør 
Ekebergskråningen til en av de mest effektive «varme-
fangerne» i Oslo-området. Dette gjør området lokalklimatisk 
svært gunstig, med høy maksimums temperatur. På soldager 
om sommeren er tørrengene i de nedre delene av Ekeberg-
skråninga en av de varmeste opplevelsene Oslo-området kan 
by på. Det grunnlendte og tørre terrenget og det harde, 
massive grunnfjellet i Ekebergskråninga gir videre sterk 
oppvarming av grunnen, noe som også gir høye  
nattetemperaturer om sommeren. 

svært vErdifull krattvEgEtasjon

Det meste av Ekebergskråningen består av ekstremt 
varmekjære vest-sørvestvendte berg med spredt 
krattvegetasjon, kalk tørreng og bergflatevegetasjon samt fattig 
furuskog og mindre partier med kalkfuruskog og edelløvskog.  

De største naturverdiene i området er 
den varmekjære krattvegetasjonen, og 
Ekeberg skråningen er en av Norges 
mest verdifulle lokaliteter for sørøstlige 
varmekjære kratt og bergflatevegetasjon. 
Her er et nasjonalt sett ekstremt høyt 
mangfold av busker og trær, med 78 
ulike registrerte arter i hele skråningen. 
 Også kalkfuruskogen og 
edelløv skogen er rike naturtyper med 
stort innslag av krevende plantearter. 
 Mer enn 400 plantearter er registrert i natur reservatet. 18 
av disse er rødlistet, deriblant de kritisk truede artene hvitmure 
og saronnellik. Det er et stort innslag av sørøstlige, 
varmekjære og svært sjeldne plantearter som oslosildre, 
svartmispel, bakkemaure, aks veronika og geitved. En rekke 
andre interessante og sjeldne plantearter finnes også, f.eks 
legesteinfrø, dragehode, krattalant, knollmjødurt, nikkesmelle, 
fagerrogn, liguster, sølvasal, ramsløk, blåstarr, vårmarihånd, 
kalkgrønnaks og gulveis. 

OSLOFELTET
er et særpreget innsunket geologisk område, en såkalt 
graben, 45–75 km bredt, fra Langesund i sør til  
Brumunddal i nord. Oslo danner en forsenkning i terrenget 
som kalles Oslogryta.  
 Områdene i og omkring Oslofjorden 
består av berg arter fra første del av jordas 
oldtid som i lang tid har vært beskyttet av 
lavabergarter. Bergartene er rike på fossiler 
fra jordas oldtid og er verdenskjent blant 
geologer. Typiske fossiler er trilobitter og 
armføttinger. 

Trilobitt

Oslosildre 
Saxifraga osloensis

Liguster 
Liguster vulgare
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At en art er ”rødlistet”, betyr at den er ført opp på Norsk 
Rødliste - en oversikt over plante- og dyrearter som på en 
eller annen måte er trua av utryddelse, er utsatt for betydelig 
reduksjon eller er naturlig sjeldne. 

Minst 40 rødlistearter er registrert innenfor Ekeberg-
skråningen naturreservat. Planter (18 arter) og 
sommerfugler (12 arter) utgjør de største gruppene.

www.artsdatabanken.no

insEktEr og fuglEr

Ekebergskråningens klimatisk gunstige 
beliggenhet og rike vegetasjon gir et godt 
grunnlag for et høyt antall sjeldne og 
rødlistede insekter. Flere arter er faktisk 
påvist for første gang i Norge her, dette 
er arter som er så «nye» at de enda ikke 
har fått norsk navn!  
 I Forhold til den ekstremt rike 
floraen, er fuglelivet av mer «normal»  
karakter, men krevende og tildels sjeldne  
arter som gråspett, dvergspett, vendehals,  
bøksanger og tornskate er alle observert.

Historisk bruk

I Ekebergområdet er det flere oldtidsminner med spor etter 
flere tusen år gammel bosetning. Området antas å være Oslos 
eldste bosetningsområde, med etablert bosetning trolig 
allerede før bronsealderen. Oslo  -områdets eldste oldtids minne 
er et 5-6000 år gammelt helleristningsfelt fra steinalderen i 
Ekebergskråningen.  
 Ekeberg hovedgård er en av hovedgårdene i Oslo, dvs. den 
første gården i Ekeberg-området. Etter alt å dømme lå 
Ekebergskråningen innunder Ekeberg gårds marker i 
forhistorisk tid. I løpet av 1600-tallet ble Ekebergskråningen 
utskilt fra Ekeberg gård.

friluftsliv

Ekebergskråningen har lange tradisjoner som friluftslivs-
område. Allerede i 1582 ble Ekeberg gård lagt ut som bypark. 
Om området ble oppsøkt av byens befolkning mest av 
nyttehensyn, som innsamling av ved og mose, eller like mye av 
hensyn til rekreasjon, er usikkert.  
 I 1937 ble Ekeberg-området sikret som Oslos største 
parkområde. 

Tornskate 
Lanius collurio

Fagerrogn, som er norsk ansvarsart med mer 
enn 75% av global forekomst i Norge, har trolig 
den største forekomsten på Østlandet innenfor 
reservatet. Sorbus meinichii.  
Foto: Øystein Røsok. 
     The reserve contains what is probably the 
largest population of the Meinichii mountain 
ash n South-East Norway. More than 75% of the 
global population of this tree is found in Norway, 
and it is a species of national responsibility.

Blodstorkenebb. Geranium sanguineum.  
Foto: Øystein Røsok

Krattalant 
Inula salinica


