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Innspill til arbeidene med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka 
 
Vi viser til melding om oppstart av verneplanarbeid for Østmarka der det er åpnet for å komme med 
innspill innen 15. desember 2020. Oslo Idrettskrets ønsker med dette å komme med våre innspill til 
det videre arbeidet. 
 
Oslo Idrettskrets er en interesseorganisasjon for alle idrettslag i Oslo. Osloidretten er mangefasettert 
og inkluderer i skrivende stund 55 særforbund og i overkant av 100 ulike grener/aktiviteter. Det er kun 
et fåtall av disse som har Marka som sin primære aktivitetsarena, men Marka er likevel et viktig 
trenings- og rekreasjonstilbud for alle typer idrettsutøvere. 
 
Bruken strekker seg fra ulike typer arrangement og organiserte treninger, til egenorganisert trening og 
aktiviteter som grenser opp mot og/eller som kan defineres som friluftsliv. Ofte er det vanskelig å gjøre 
klare skiller mellom idrett og friluftsliv for disse aktivitetene. Den største delen av aktiviteten er 
konsentrert til grusveier og lysløyper, men mindre løyper og stier blir også tatt i bruk.  
 
Oslo Idrettskrets ønsker å understreke at vi er tilfredse med de rammer dagens markalov og 
verneforskrifter legger for forvaltningen av Østmarka. Vi mener hensynet til bruk og vern er godt 
balansert, og at loven ivaretar de ulike interessene på en god måte. 
 
Skulle det være behov for å vurdere ytterligere vern av Østmarka mener vi dette først og fremst bør 
konsentreres til de områdene som ligger lengst inn i Marka. Vi anbefaler ikke at områdene nærmest 
bebyggelsen gis en streng vernekategori. I disse områdene er det viktig at det fortsatt er mulig å drive 
fornuftig forvaltning slik at Marka kan oppleves av så mange som mulig, på en så skånsom måte som 
mulig. Dette vil kreve noe mer tilrettelegging enn det som er nødvendig lenger inn i marka – f.eks. for 
å forhindre stor slitasje i enkeltområder. 
 
I den grad vern skal vurderes er det viktig at eventuelle forskrifter sikrer at ordinær idrettslig aktivitet 
kan videreføres for idretter som langrenn, orientering, hundekjøring og sykkel (listen er ikke 
uttømmende). Vi mener også at det må tas høyde for at bruksmønstre vil endres over tid og at nye 
aktivitetsformer kan oppstå. Oslo Idrettskrets ønsker ikke at bruken skal låses til et situasjonsbilde for 
et bestemt årstall; hverken 1920, 1970 eller 2020. Fremtidig befolkningsvekst og demografi kan utløse 
behov det er vanskelig å se for seg i dag, men som det vil være naturlig å ivareta i et langsiktig 
perspektiv. Strengere vern enn det som Markaloven legger til grunn er ikke ønskelig i bynære områder. 
 
For Oslo Idrettskrets er det også viktig at aktivitetenes organisatoriske forankring ikke legger føringer 
på hvem som får lov til å gjennomføre tiltak eller aktiviteter. En idrettsorganisasjon og en 
friluftslivsorganisasjon som driver med sammenlignbare aktiviteter må kunne likebehandles. 
 
Til slutt er det viktig med praktiske løsninger som er enkle å administrere, slik at frivilligheten ikke må 
bruke mye tid på byråkratiske krav og prosesser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Magne Brekke     Kjetil Moberget 
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