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Høringsuttalelse fra Norges Skiforbund vedrørende utkast til lov om naturområder i 
Oslo og nærliggende kommuner (Marka)  
 
 
Det vises til brev fra Miljøverndepartementet med referanse 200700273-/GH pr. 10.10.07 
hvor Norges Skiforbund inviteres til å delta i høringen knyttet til utkast til lov om 
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Norges Skiforbund er glad for å få avgi 
høringsuttalelse i en så viktig sak for skiidretten.  
 
Skiforbundet ønsker et møte med Miljøverndepartementet for å utdype våre synspunkter med 
hensyn til de forslag som fremkommer i lovutkastet, og konsekvenser av dette for skiidretten. 
 
Norges Skiforbunds visjon er mange gode glade skiløpere. I dette ligger en ambisjon om, og 
et ansvar for å tilrettelegge for skiidrett innenfor alle våre seks grener for barn, ungdom og 
voksne, og for topp og breddeidrett. Skiforbundet er like opptatt av skiidrettens egenverdi, 
som skiidrettens nytteverdi. Bruk av ski har gjennom historien utviklet seg fra å være et 
verktøy for mat-auk, transport og overlevelse, til å bli en aktivitet som gir overskudd, glede og 
helse. Skisporten er av stor betydning for livskvaliteten for mange.  
 
Norges Skiforbund organiserer skiaktivitet i alle kommuner og fylker som grenser til Marka. 
Dette har vi gjort i 100 år, og vi er svært opptatt av at vi også i fortsettelsen skal kunne drive 
skiaktivitet i Marka og Markas randsone. Dette vil til enhver tid kreve gode og tidsriktige 
anlegg.  
 
Skiforbundet har ansvaret for skiidrettene alpint, freestyle, hopp,  kombinert, langrenn og 
telemark. Dette er organisert gjennom 109 skiklubber som er knyttet til kommuner som ligger 
i Markas randsone (se vedlagt oversikt).  
 
Intensjonen med lovutkastet, som er å sikre grensene for, og naturkvalitetene i Marka i et 
langsiktig perspektiv, er etter Skiforbundets skjønn god. Idrettens behov synes imidlertid i 
mindre grad enn friluftslivets interesser, ivaretatt i utkastet til ny lov. 
 



Fra skiforbundets side er både idrett og friluftsliv viktig. Idretten i marka er i mange 
sammenhenger også friluftsliv!  
 
Det må påregnes ytterligere sterk tilflytting til Osloregionen i årene som kommer. Dette fører 
til et økende behov for tidsmessige anlegg i alle Markas nærområder. Da det vil være svært 
begrenset med arealreserver utenfor Markagrensen, vil etablering av nye anlegg måtte skje i 
Markas randsone innenfor Markagrensen. Dette må også gjelde for alpinbakker og 
hoppanlegg. Adkomst til disse anleggene må også kunne sikres. 
 
De klimatiske endringer innebærer også at tilgjengelighet til de høyereliggende og snøsikre 
områdene i Marka vil være viktig for fremtiden. Dette vil kunne kreve bedre 
adkomstløsninger for fremtiden, enn det som er tilfelle i dag.  
 
Vi ser det som god miljøpolitikk at flest mulig får sjansen til å utøve sin skiidrett i Oslo-
området i størst mulig grad, fremfor å måtte reise til Trysil, Sjusjøen og andre fjellområder 
hver helg.  
 
Videre er det av vesentlig betydning at oppkjøring av løyper, produksjon av snø, og 
preparering av hoppbakker og alpinanlegg fortsatt kan gjøres til skiidrettens beste. Det er også 
et poeng at nødvendig kjøring til arrangementer med utstyr til løypebaser, arenaer, 
drikkeposter, smørestasjoner, TV-sendinger og mer er tillatt.  
 
Det synes som om det er et motsetningsforhold mellom intensjonen i loven, om å bidra til 
vern av Marka, for å tilrettelegge for idrett og friluftsliv i Marka, og det faktum at 
idrettsanlegg som f.eks alpinanlegg ikke lenger skal være tillatt i randsonen til Marka med 
henblikk til lovforslagets §4, hvor det foreslås at Marka skal være et landbruks-, natur og 
friområde med påfølgende konsekvenser.  
  
Generelt er vi opptatt av at bruk av Marka er vern av marka. Skiidrett er viktig for barn og 
unges oppvekstvilkår, men også i et større samfunnsperspektiv og for folkehelsen generelt. 
For Norges Skiforbund er det en klar forutsetning for å støtte lovutkastet at forvaltningen av 
denne ikke vil være til hinder for en videre utvikling av skiidretten i Norges tettest befolkete 
region. Skiforbundet kan ikke akseptere at forslag til ny lov, slik den nå foreligger, medfører 
at eksisterende anlegg, som blant annet alpinanlegg, skal være forbudt i Marka, og at det 
gjennom dette legges betydelige begrensinger på framtidig tilrettelegging for skiaktivitet og 
skiidrett.    
 
 

• Vi vil fortsatt ha mulighet til å drive skiidrett i Marka og i randsonen av Marka 
• Vi vil fortsette å bruke eksisterende skianlegg i Marka og i randsonen av Marka 
• Vi vil fortsatt ha muligheten til å bygge og drive idrettsanlegg for langrenn, hopp, 

kombinert, freestyle og telemark i Marka og i randsonen av Marka 
• Vi vil fortsatt kunne tilrettelegge for skiarrangement i Marka og i randsonen av marka  
• Vi vil ha snø og snøproduksjon 
• Vi vil ha preparerte løyper 
• Vi vil ha transporttilbud som gjør Marka tilgjengelig for aktivitet 

 
 
Dersom det etableres et råd for markasaker, vil skiidretten være representert i dette. 
 



 
Marka trenger idretten – idretten trenger marka! 
 
Norges Skiforbund er for øvrig kjent med høringsuttalelsene til Norges Idrettsforbund , Oslo 
Idrettskrets og Skiforeningen og understøtter disse. 
 
Vi ser frem til en konstruktiv dialog om ferdigstillelse av lovforslaget. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norges Skiforbund 
 
 
 
 
 
 
Sverre K. Seeberg 
President   
 
 
         Kristin M. Felde 
         Generalsekretær 
 
 
 
 
 
Vedlegg  
 
Oversikt over alle skiklubbar i randsona av marka. 


