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Oslo, 13. juni 2014

Høring av fylkesmannens forslag om vern av deler av Lillomarka
som naturreservat.
Oslo Idrettskrets viser til fylkesmannens brev av 11.4.2014 med forslag om vern av åtte
områder som naturreservat i Oslomarka. Lillomarka er et viktig område for idretten i Oslo, og
våre merknader her er derfor spesielt knyttet til dette forslaget.
Idretten i Oslo er generelt skeptisk til forslag om å begrense idrettens handlingsrom i Marka.
Det mest alvorlige i denne saken er forsøket på å legge hindringer for de etablerte og
velfungerende aktivitetene i området.
Utgangspunktet for verneprosessen i Marka var mål om å verne områder med særskilt verdi
for friluftsliv etter markaloven § 11. Fokuset i forslaget som foreligger nå er vern av
naturverdier. Oslo Idrettskrets frykter at manglende kompetanse/forståelse av idrettens
virksomhet fører til et uhensiktsmessig verneforslag. Idrettskretsen er uforstående til at
idrettens aktiviteter er en trussel mot naturverdiene i Lillomarka. Vi kan heller ikke se at det i
saksunderlaget foreligger dokumentasjon som tilsier det. Vi registrerer også at de mest
verdifulle naturverdiene i området allerede er gitt administrativt vern av Oslo kommune.
Vernebestemmelsene i forslaget vil legge hindringer for ordinær bruk, og dermed bidra
negativt til befolkningens tilgang til opplevelser i Marka. Oslo Idrettskrets mener forslaget er
i strid med formålet i markaloven. Anvendelsen av naturmangfoldloven oppfattes i denne
saken som en uheldig uthuling av markaloven.
Oslo Idrettskrets mener forslaget er basert på sviktende grunnlag, og at bestemmelsene vil ha
uhensiktsmessige negative konsekvenser for bruken av Marka. Det anbefales at forslaget
skrinlegges.
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