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Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger  

- høringsuttalelse 

Viser til mottatt forslag til nye mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo 

kommunes skoger. 

Oslo Idrettskrets har vært delaktig i utarbeidelsen av forslaget gjennom styringsgruppen. 

Idretten har også vært representert i flere arbeidsgrupper. Idretten har også vært 

representert i flere arbeidsgrupper.Vi vil berømme Bymiljøetaten for en ryddig, grundig 

og involverende prosess.  

Utarbeidelsen av et slikt dokument krever balansering av mange ulike hensyn og sterke 

særinteresser, samtidig som kommunens eget behov for sunn drift må forstås. 

Tilnærmingen til, og respekten for, ulike brukergruppers behov og markas særstilling 

for befolkningen har vært forbilledlig. Prosessen som sådan bør være et eksempel til 

etterfølgelse i BYM og andre kommunale etater der tiden og rammen tillater det.  

Arbeidet i styringsgruppen har gitt kunnskap og innsikt til å se og forstå ulike behov og 

ønsker. Gjennom styringsgruppens møter har ulike problemstillinger og særinteresser 

blitt belyst og diskutert med gode tidsrammer, og styringsgruppen har i fellesskap landet 

på balanserte løsninger. Det foreliggende forslaget innebærer mål og retningslinjer skapt 

av kompromiss mellom alle relevante særinteresser. Oslo Idrettskrets har vært en del av 

dette og gitt løpende samtykke undervegs i prosessen.   

Til tross for at Oslo Idrettskrets gjerne kunne sett at enkeltmomenter var mer bruker- og 

idrettsvennlig finner vi det uriktig å komme med endringsforslag til et dokument vi selv 

har vært med på å utarbeide og godkjenne.  

Oslo Idrettskrets har derfor ingen kommentar til forslaget og anbefaler det slik det 

foreligger. 

Vennlig hilsen  

 

Magne Brekke 

generalsekretær 
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