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Til
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Postboks 8013 Dep
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Kolbotn 15.november 2007
Merknad til
”Utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner(Marka)”.
Naturvernforbundet I Oppegård(NiO) er glad for at arbeidet med å sikre friluftsområder
gjennom Markaloven er i gang.
I tråd med §1 og formålet med loven om å bevare friluftsområder med kvalitet i et langsiktig
perspektiv, ønsker vi at fremtidige generasjoner i vår region også skal ha muligheter til
friluftsliv, naturopplevelser og idrett i sine kommuner. Ut fra dette vil NiO komme med
følgende innspill til §2 Geografisk avgrensing og arbeidet med utvidelser og justering av
grensene for Sørmarka.
Svartskogmarka tilfredsstiller de to vilkårene som er nevnt i kommentar til §2.
Området er nærliggende (var innenfor markagrensen til 1986), og sammenhengende over
grensen til nabokommune Ås og Ski.
Kvaliteten kan dokumenteres med natur- og kultur- rapporter, og beliggenheten med tilgang
til sjø, skog, innsjø, elv og kulturlandskap gjør området unikt i forhold til mulighetene for et
mangfoldig friluftsliv.
Oppegård kommune med et areal på 37000km2 og ca.24000 innbyggere har i dag bare sikret
3000km2 som friluftsområde, og befolkningsveksten er stigende (se vedlegg).
Svartskogmarka er også nærmeste stor friluftsområde for Søndre Nordstrand bydel og den nye
Fjordbyen.
NiO ber Miljøverndepartementet om at det under arbeidet med avgrensing av områdene under
§2 blir vurdert å tilbakeføre markagrensen for Svartskog slik at fremtidige generasjoner i vårt
område kan få mulighetene til friluftsliv og naturopplevelser som nåværende generasjon har.

NiO støtter Bærekraftig Follo sitt forslag om å ta Follomarka inn i marka og
Endring i tekst i §2, første ledd, andre punktum:
”Loven bør gjøres gjeldende for andre markaområder”.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Oppegård
Helene Brennhovd(sekretær)
Vedlegg: Kartforslag Svartskogmarka
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