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Generelle bemerkninger
Formålet med loven er å bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø i Marka, og sikre
områdets spesielle verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det skal samtidig tas hensyn til
bærekraftig bruk til andre formål.
Dette er gode intensjoner, men det er samtidig viktig at Ny Markalov ikke hindrer utvikling av tiltak som
bidrar til å gjøre Marka enda mer tilgjengelig for det ”store” publikum. Min påstand er at det er store
deler av befolkningen som ikke kjenner Marka og mulighetene for rekreasjon og friluftsaktiviteter som
Marka faktisk tilbyr.
I Oslo er det er fortsatt områder hvor en naturlig burde utvikle og tilrettelegge for mer og bedre
organiserte tilbud for opplevelser, læring og grovmotorisk lek. Ikke minst gjelder dette overfor
barnefamilier som i dag har få gode tilbud for organiserte aktiviteter utover idrettsanlegg.
Det burde være den nye lovens intensjon både å bevare, men også å fremme tiltak som skaper økt
aktivitet og bruk.
Loven må ikke utformes så rigid at den hindrer, og ikke åpner for aktivitet, spesielt i randsonen. Det
er et faktum at for få av Oslos befolkning oppsøker/bruker marka, men noen grupper bruker marka
mye. Ny Markalov burde tydeligere legge til rette for tiltak som stimulerer og aktiviserer befolkningen ikke minst innvandrere, som ikke har samme tradisjon for friluftsliv som etniske nordmenn.
Punkt 4.1.3 Fastsettelse av grensene, justeringer
Ny Markalov åpner for å justere Markagrensen. I Sørkedalen ville det være fornuftig å legge en ny og
bastant markagrense nord for Wylleranleggets nedfarter. Dermed kunne en på kort og lang sikt
nyttiggjøre seg arealer mellom Bogstad Gård og Wylleranlegget (Tryvann Vinterpark), til bl.a friluftsliv
og idrettsformål (Oslo kommune eier største delen av disse arealene).
Undertegnede eier en skogseiendom i samme området (ca 550 da). Her har vi under planlegging
etablering av en natur- og villmarkspark med enkle, flyttbare installasjoner.
Målet er å skape et tilbud – først og fremst til barnefamilier – som vil bidra til å trekke små og store inn
i marka.
Vi vil også anlegge en scene (treplatting) i et naturlig amfi hvor det planlegges oppføring av enkle
familieforestillinger (Dyrene i Hakkebakkeskogen) på sommertid.
Marka er allerede beskyttet
Det vi frykter – på egne vegne – men også for fremtidig utvikling av miljø- og naturvennlige aktiviteter i
Markas randsone, er at Ny Markalov vil hindre/stenge muligheter for fremtidige etableringer av denne
typen anlegg/prosjekter. Det er god grunn til å minne om at man allerede gjennom Plan- og
Bygningsloven har et nødvendig og profesjonelt redskap og virkemiddel regime til å hensynta og
beskytte natur- og miljøverninteresser – og Markas unike kvaliteter.
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