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Til miljøverndepartementet
Fra La 21 forumet i Ski kommune
INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST/ NY MARKALOV
LA 21 forumet i Ski kommune, er veldig glade for at regjeringen har tenkt å lage
en egen lov for marka.
Siden lovforslaget er sendt ut på høring, vil vi i LA 21 forumet komme med et
innspill.
Å ha marka i umiddelbar nærhet til der man bor, er ikke en selvfølge for alle.
Bit for bit utbygging gjør at man stadig må reise lenger for å komme seg i
skogen. Det er derfor gledelig for alle friluftsliventusiaster
At det kommer en forutsigbarhet til de nærliggende skogområdene.
For å si noe av det vi mener er viktig, tar vi for oss skogbruket først.
1
SKOGBRUKET: Bør inn under den nye markaloven. Hvorfor vi mener det, er fordi det
er den virksomheten
Som i størst grad påvirker opplevelseskvaliteten
LA 21 forumet er ikke i mot skogbruk, men mener skogbruket innenfor marka bør
tilpasses friluftslivet og
naturopplevelsene. Vi ser i Follokommunene at det velges bort flotte
MIS-områder, det hogges ned
dagområder for tiur, inntil spillplasser for tiur og tidligere anbefalte
skogvernområder. Derfor mener
forumet at skogbruket må ligge under den nye markaloven.
2
VILTLOVEN: Når det gjelder viltloven, synes forumet at man innenfor markagrensen
kan åpne for sektorEller områdevis vern av vilt i enkelte kommuner. På denne måten er det vår
oppfatning at intensjonene
som er etablert i Viltlovens § 1 blir ivaretatt. Det finnes noen få skoger i
Follo som fortsatt har god yngling
av tiur. Det har en stor opplevelsesverdi å møte en tiur. Men siden den er et
yndet jaktobjekt og den menneskelige aktiviteten er stor, er bestanden synkende.
Derfor synes forumet at et slikt sektor eller områdevern bør etableres gjennom
viltloven med referanse til Markaloven, samtidig som begrensningene på jakt som
er etablert i viltlovens § 9 må følges av straffeforføyninger når ulovelig jakt
blir påvist. Denne forvaltning bør ligge under miljøvernrådgiver, grunneiere og
direktoratet for naturforvaltning.
3
VERN AV HENSYN TIL FRILUFTSLIVET: Dette er en viktig paragraf. Det er mange som
møter sin favorittskog hugget ned. Dette gjør så vondt for enkelte at de slutter
med å gå turer i skogen. Med det utbyggingspresset og den store
friluftsaktiviteten som foregår i Follo, ønsker vi denne paragrafen velkommen. I
Ski kommune og Follo for øvrig, er det ikke så veldig gammel skog. Og når den
skogen som er gammel blir hogd, er ikke kriteriene der for skogvern.
Å vite at den skogen man går i ikke skal hogges, er en forutsigbarhet
friluftsfolket har ventet lenge på.
KONKLUSJON.
Forumet har kun tatt for seg disse tre punktene fordi vi ser på dem som veldig
viktige.
Friluftsfolket kan få den forutsigbarheten de trenger når det gjelder å vite hva
slags områder som ikke skal hogges.
Regjeringen kan øke skogvernet.
Regjeringen har en større mulighet til å stoppe tapet av biologiske arter.
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