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   Oslo, 20. juli 2016 

 

Høringsuttalelse til forslag om vern av Kobberhaugen og Vindernhøgda som 
friluftsområde   
 

Viser til Fylkesmannens høringsdokumenter vedrørende forslag til vern av Kobberhaugen og 

Vindernhøgda som friluftsområde i medhold av markaloven §11. 

Oslo Idrettskrets er tilfreds med at forslått verneform er friluftsområde etter Markalovens §11. 

De berørte områdene, spesielt nord for Kobberhaughytta, med Appelsinhaugen og Glåmene er 

viktige for både idrettslig aktivitet og friluftsliv med mange stier og oppkjørte skiløypetraseer.  

Oslo Idrettskrets har følgende synspunkt til høringsforslaget: 

- Idrett mangler i verneformålet. Forskriften må formes slik at den er i samsvar med 

Markalovens formål, «å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og 

idrett». Vi viser i den sammenheng også til den nye friluftsmeldingen der det pekes på 

at aktivitet også i verneområder bør legges til grunn i forskrifter og forvaltningsregler. 

- Vi mener forskriften bør samstemme med forskrifter for tidligere vedtatte 

friluftsområder. Det vil bli svært krevende for frivillige organisasjoner å måtte forholde 

seg til ulike typer forskrifter for det enkelte verneområde. For brukerne, både den 

enkelte turgåer, skoleklasser, idrettslag etc, må det bli entydige og sammenfallende 

regler for hva som gjelder innenfor et friluftsområde. 

- I §4 e bør «i henhold til standard på vernetidspunktet» strykes. Det er urimelig om ikke 

endringer i brukernes behov kan imøtekommes til en viss grad utover dagens standard. 

For eksempel har enkelte skiløyper i dag en standard som krever oppgradering for å 

kunne tillate preparering under dårlige snøforhold. Løyper må også til en viss grad 

kunne legges om og utvikles når vintrene blir våtere og mildere. 

 

Vennlig hilsen  

 

Magne Brekke 

generalsekretær 
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