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Høring - Utkast til lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner (Marka)
Naturviterne viser til høringsbrev av 25.06.2007 om utkast til lov om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka).
Naturviterne tror det kan være riktig med en ny markalov. Skal lovgivers
intensjon nås må tilstrekkelige ressurser, kompetanse og ikke minst
informasjon om loven til brukerne være på plass.
§3 Myndighet etter loven
Man foreslår her en rekke myndigheter etter loven. Naturviterne mener det er
viktig å understreke kommunens rolle i forvaltning av arealressursene i
Norge. Kommunene kommer på 8. plass i rekken av myndigheter. Det viser
både at den prioriteres lavt og at det er mange myndigheter og innstanser
som er involvert i forvaltningen av loven. Dette kan bli uklart, både for de
impliserte instanser og ikke minst for brukerne av loven. Den strukturen som
legges i denne paragrafen kunne med fordelt vært forenklet.
Kommunenes rolle må understrekes, ikke minst fordi kompetansen dette
forvaltningsnivå har er avgjørende for at bestemmelsene skal forvaltes på en
god måte i utformingen av vedtak, klagebehandling og kontakt med
publikum, frivillige organisasjoner, primærnæringer og andre brukere i
næringslivet. Vi ser i dagens forvaltning av skogloven med tilhørende
forskrifter at det er avgjørende for tolkningen, bla. bestemmelsene om
naturlig foryngelse, at man har den nødvendige kompetansen til å vurdere
dette i første ledd. Det gjør håndteringen av loven og forskriftene bedre.
Tilsvarende vil også gjelde for Markaloven . Det er helt avgjørende for om
lovgivers intensjon skal oppfylles. Kunnskap om miljø og friluftsliv er det
faglige grunnlaget for den praktiske gjennomføringen av bestemmelsene.
Slik situasjonen er i dag er kompetansen bra på skogbruk i omkringliggende
kommuner, men noe dårligere på miljø. Dette bør styrkes.
SNO gis nye tilsynsoppgaver. Det er avgjørende at de blir tilført nye ressurser
slik at disse kan løses.
§12 Særskilt vern
Det åpnes for vern av hensyn til friluftsliv og naturopplevelser. Dette kan
medføre økt behov for skjøtselstiltak for å bevare opplevelsesverdier og/eller
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tilrettelegging. Det er viktig at det bevilges tilstrekkelige midler til dette
arbeidet. Det kunne vært naturlig at kommunene fikk ansvaret for dette, men
all erfaring tilsier at midler til kommunene som inngår i rammebevilgningen
vil forsvinne til andre formål ganske raskt. Vi vil derfor anbefale at det
bevilges penger direkte fra Miljøverndepartementet til SNO, DN eller frivillige
organisasjoner for å sette i gang slike tiltak.
§13 Saksbehandlingsregler
Reglene i §§ 3 og 13 viser at det blir mange ledd som skal inn i
saksbehandlingen, ikke minst i forhold til regionalt nivå. Vi vil foreslå at man
begrenser myndighet på dette nivået, eventuelt venter til etter at
Regionreformen er klar med å utforme endelige regler. Likebehandling har
vært et argument for å innføre en overordnet fylkesmann for markasaker. Vi
er imidlertid redd for at så mange forvaltningsnivå- og myndigheter vil før3e
til at man tolker like regler ulikt og gir publikum, frivillige organisasjoner og
næringslivet uklare og forskjellige svar/informasjon.
§15 Markarådet
Vi merker oss at rådet blir oppnevnt av Miljøverndepartementet og således
ikke velges av folkevalgt organ eller sikres representativitet i §15. Vi regner
likevel med at departementet vil tilstrebe en god sammensetning av rådet.
Det er viktig at rådet også innehar naturfaglig kompetanse slik at de kan
vurdere de faglige konsekvenser av forvaltingen av Marka. En
kompetansestrid mellom rådet og andre forvaltingsorganer bør unngås og kan
bli et hinder for vern og utvikling av Oslomarka.
Konklusjon
Naturviterne understreker behovet for kompetanse innen skogbruk og miljø i
kommunene. Dette er en avgjørende faktor for å få en riktig forvaltning av
Marka som ivaretar alle hensyn. Videre må det tilføres nok ressurser til SNO
og markarådet for å kunne drive tilsyn og skjøtselstiltak.
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