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Merknader til utkast til mål og retningslinjer for Oslo kommunes
skoger
Vi viser til siste utkast til reviderte mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger (M&R),
datert 20.12.2016. Lillomarkas Venner (LV) fikk tilsendt fra Bymiljøetaten (BYM) 9.1.2017,
kun to dager før et samarbeids- og informasjonsmøte som BYM v/Trond Enkerud hadde
invitert til 10.11.2016. Selv om dokumentet allerede var blitt sendt til politisk behandling,
ville vi med en tidligere utsending ha vært bedre forberedt til å stille spørsmål på møtet.
Lillomarkas Venner har vært representert i tre arbeidsgrupper under arbeidet med
revidering av M&R, men ble ikke invitert til å delta i styringsgruppa. Det gikk ca. ett og et
halvt år fra arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid, desember 2014, til vi ble invitert til å
komme med høringsuttalelse 15.7.2016, med frist 1.9.2016. Lillomarkas Venner var en av
mange organisasjoner som klaget på den korte høringsperioden. P.g.a. sommerferieavvikling
blant styremedlemmene fikk vi i realiteten 2 uker på oss til å komme med merknader til
dette omfattende dokumentet. Vårt første styremøte var dessuten planlagt i etter
høringsfristen. Høringsfristen ble forlenget til 15.10. 2016, men det bør etter vår mening
være unødvendig å sette så korte frister som naturlig nok fører til unødig ”støy” og misnøye.
Grunnen til at vi nevner ovenstående er at vi i styret i Lillomarkas Venner i stor grad har følt
oss på sidelinjen i denne prosessen, med unntak av arbeidet i arbeidsgruppene. Lillomarkas
Venner er riktignok en liten organisasjon, men vi mener selv at vi har en del å bidra med,
særlig med tanke på å ivareta naturen og det enkle friluftsliv i marka.
Derfor er det ekstra skuffende at svært få av våre prinsipielt viktige endringsforslag til
revidert M&R er tatt til følge, for ikke å si tatt på alvor. I foreliggende utkast er det gjort
mange prinsipielle endringer i forhold til gjeldende M&R. Mange av endringene ser ut til å ha
det til felles at anlegg og tilrettelegging for aktiviteter tilgodeses framfor naturvern,
naturopplevelser og det enkle, uorganiserte friluftslivet. Flere av våre prinsipielt viktige
forslag går derfor ut på å beholde formuleringer i gjeldende M&R.
På denne bakgrunnen ønsker Lillomarkas Venner å fremme forslag om nedenstående
endringer som for oss er prinsipielt viktige for forvaltning og drift av kommunens skoger,
med et spesielt hensyn til de svakeste parter: naturen selv og de uorganiserte som setter
pris på naturopplevelser og det enkle friluftslivet. Disse sistnevnte utgjør utvilsomt det store
flertall av alle som bruker marka.
Nedenstående er basert på vår høringsuttalelse (vedlagt e-posten), men tar også opp
endringer som er kommet til etter høringen og etter behandlingen i styringsgruppa.
Lillomarkas Venner. Hjemmeside: http://www.lillomarkasvenner.no
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825

Mål for forvaltning og drift (kap. 4)
Dette kapittelet er vesentlig endret. Endringen i tredje setning fra ”frilufts- og
verneinteressene” i gjeldende dokument til ”bruker- og verneinteressene” i foreliggende
utkast kan synes liten, men vi er av den formening at denne endringen gjør at fokus går fra
det enkle friluftslivet (dvs. vanlig turgåing, naturopplevelser, stillhet og ro, som de fleste
forbinder Marka med) i retning av ulike typer intensive aktiviteter som tenderer mot idrett.
Vi mener at gjeldende formulering opprettholdes: ”friluftslivs- og verneinteressene”.
Avsnitt nummer to er helt nytt. Vi reagerer på formuleringen i 2. setning: ”Fellesverdier
mellom disse interessene skal styrkes…”. Det er svært uklart hva dette egentlig kan bety. Hvis
dette blir stående, må noen tolke det, og vi ser en absolutt fare i at det vil tolkes slik at de
felles verdiene vil gå i favør av idrettsaktiviteter framfor det enkle friluftsliv og
naturopplevelser. Vi mener at siste setning i 2. avsnitt skal fjernes fra dokumentet i sin
helhet.
Når det gjelder punktene under kapittel 4 vil vi trekke fram følgende forslag til endringer:


Sikre viktige arealer for naturvern, naturopplevelse, friluftsliv samt markatilknyttede
idretter som ikke krever noen form for anlegg.

For oss er det viktig at idrett som krever store anlegg ikke får bre seg ut over de områdene
som allerede er avsatt til idrettsaktiviteter.


Legge til rette for markatilknyttede idrettsaktiviteter.

Formuleringen i utkastet fra BYM (idrettsaktiviteter som kan innpasses i Marka) vil åpne for
mange typer idrettsaktiviteter som overhodet ikke har noen plass i Marka, noe vi er
motstandere av. Slik vi ser det vil en slik åpning også være i strid med markaloven.

Friluftsliv og idrett (kap. 5.4)
I utgangspunktet ønsker vi at første avsnitt blir endret tilbake til det som står i gjeldende
dokument. Som et minimum foreslår vi at første avsnitt endres til:
”Oslo kommunes skoger skal være et fristed, der menneskene skal kunne oppleve naturens
ro og stillhet, og drive friluftsliv og markatilknyttet idrett.”
Vi mener at de områdene langs markagrensa i Lillomarka som allerede er utpekt til
idrettsområder er tilstrekkelig. Slik vi ser det må derfor tredje punkt endres til:


Større inngrep for idrett og friluftsliv skal konsentreres i et mindre antall, avgrensede
områder langs Markagrensa.

Siste setning i tredje punkt (”Tilretteleggingen skal avta innover i Marka”) må etter vår
mening fjernes for i størst mulig grad å bevare nærskogen som naturområder.
Nye skiløyper må utformes slik at naturopplevelsen ved sommerbruk blir minst mulig
forringet. Dette gjelder også for trenings- og konkurranseløyper i de områdene som er
utpekt som idrettsområder.
Anlegg for idrett og friluftsliv (kap. 5.9)
Vi forslår at første punkt endres slik at forslag til nye anlegg for idrett og friluftsliv som første
steg legges fram for interesserte parter til uttalelse.
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Punkt 2 strykes i sin helhet! Innenfor markagrensen er det flere større og arealkrevende
anlegg for alpint, langrenn, hopp og golf. Disse anleggene skal ha mulighet til utvikling i tråd
med nye krav og forventninger til slike anlegg. Utviklingen og utbygging av områdene skal
skje etter egne reguleringsplaner.
Som tidligere nevnt mener vi at de områdene, som er utpekt til idrettsområder og beregnet
på organisert idrett, ikke skal kunne gå ut over sine grenser (verken arealmessig eller mht.
stadig nye krav) på bekostning av natur, naturopplevelser og friluftsliv. Ved å gi etter for
”nye krav og forventninger”, som for eksempel asfaltering for rulleskibaner, vil lista stadig
legges lavere slik at natur og uorganisert friluftsliv kunne bli skadelidende.
Grefsenkleiva, som ligger i Lillomarka, er omgitt av verdifulle naturtyper, ”eventyrskog” og
mye brukt nærskog. Disse områdene må vernes mot en eventuell utvidelse av alpinanlegget.
En utvikling som punkt 2 legger opp til vil fortrinnsvis være til fordel for et forholdsvis lite
antall organiserte utøvere, og gå på bekostning av det uorganiserte friluftslivet. En slik
utvikling er for oss ikke ønskelig.
Tredje punkt endres i tråd med vårt forslag under kap. 5.4:


Større tilretteleggingstiltak for idrett og friluftsliv konsentreres i et mindre antall,
avgrensede områder nær bebyggelsen.

Arrangement (kap. 5.11.1)
Store arrangementer i dyrenes yngleperiode bør unngås.
I første avsnitt bør det komme fram at arrangementer i Marka ikke skal komme i konflikt
med allmennheten, friluftsliv eller naturverdier. Det bør også legges opp til at
Bymiljøetaten samarbeider med markaorganisasjonene for å oppnå at aktivitetene i minst
mulig grad belaster eller forringer andre interesser eller verdier.
For Lillomarkas Venner
Vennlig hilsen
Frode O. Hansen (sign)
Styreleder

Arne Odden (sign)
Nestleder
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