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Vi i Lillomarkas Venner var aktive i motstanden mot aktivitetssone i Marka. Derfor var det
svært gledelig for oss at partiene i det nye byrådet i valgkampen før valget i fjor uttrykte sin
støtte mot etablering av en slik aktivitetssone. Vi tillater oss å stille noen spørsmål til den
videre prosessen i denne sammenhengen.

Nedenfor er det en liten oversikt over erklæringer og utsagn som er relevante i prosessen for å
fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen:

1) Når det gjelder Det nye byrådet skrev i sin byrådserklæring følgende:

”Byrådet vil: Fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen” (s. 27)

2) I byrådssak 198/16, ”Planstrategi 2016-2019 med planprogram for revisjon av
kommuneplanen” omhandles ”aktivitetssonene. Byrådets kommentar på side 4 lyder:

”Spørsmålet om aktivitetssone i Marka ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet.
Avhengig av departementets avgjørelse vil spørsmålet om aktivitetssone bli nærmere vurdert
gjennom revisjon av arealdelen.”

3) Fylkesmannen kommenterer saken slik på s. 5:

”Før Oslo kommuneplan 2015 blir stadfestet av departementene skal Fylkesmannen
gjennomgå avgrensing av aktivitetssonen i Marka sammen med Oslo kommune.”

4) På seminaret som ble holdt av Oslo og omlands friluftsråd i forbindelse med
organisasjonens 80-årsjubileum kom byrådsleder Raymond Johansen med et for oss nytt
begrep: ”Friluftsporter”, muligens hentet fra behovsplan for idrett og friluftsliv. Slik jeg
forsto det er tanken å senke terskelen for bruk av Makra ved å etablere bynære
markaområder som ”innfallsporter”.

Spørsmål om aktivitetssonen:
•

Står byrådets erklæring om å fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen ved lag?

•

Har byrådet gjort målet om å fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen avhengig av
departementets avgjørelse, eller vil revisjon av aktivtetssonen i kommuneplanens arealdel
gjøres uavhengig av departementets avgjørelse?

•

Er det lagt opp til ”avgrensing” av aktivitetssonen istedenfor ”fjerning”, i samarbeid med
Fylkesmannen?

•

Hva slags prosess er det lagt opp til i samarbeid med Fylkesmannen? Vil
interesseorganisasjoner bli informert og hørt?

•

Har begrepet ””friluftsporter” sammenheng med revideringen (fjerning/avgrensing) av
aktivitetssonen?
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