NÅR VERN IKKE LENGER ER NOK
Naturvernstatus nord i Marka
• De nordre delene av Marka innehar mange svært verdifulle naturområder med et stort
biologisk mangfold. Området utgjør en kjerneregion for to svært utsatte artsgrupper
• Markanaturen er dårlig undersøkt. Forvaltningen av skogen er ikke kunnskapsbasert.
Viktig natur går tapt gjennom hogst som følge av kunnskapsmangelen.
• Skogsdriften i Marka drives like brutalt som i resten av landet - til toss for intensjoner
i egne lover og forskrifter om at skogbruket skal bidra til at natur- og
opplevelsesverdiene bevares og videreutvikles.
• Skogforvaltningen i Marka er ensidig næringsfokusert.
• Det er dramatisk lite naturlig gammelskog igjen – så lite at vern av restene ikke lenger
er tilstrekkelig for å bevare mangfoldet.
• Det er nødvendig å stanse ytterligere inngrep i gammelskogen, starte restaurering av
egnede områder og igangsette planlegging av et landskapsøkologisk nettverk i Marka.
NOA foreslår
• Vern av 17 nye reservater eller utvidelser av eksisterende (27,4 km2)
• Vern av 26 nye friluftslivsområder etter Markalovens § 11 (38,8 km2)
• Vern av 2 landskapsvernområder (144,8 km2) der kun forsiktig plukkhogst er tillatt
• Avsetting av en landskapsøkologisk korridor («Sammenhengende Villmark») med tre
kjerneområder mellom Oppkuven og Oslos kommuneskoger (15.3 km2)
• Etablering av mindre restaureringsområder i potensielle «hoppesteiner» for spredning
av artsmangfold (14,4 km2)
NOA krever
• At all eldre skog i Marka underlegges nye, fagbiologiske, næringsuavhengige
registreringer av naturmangfoldet
• At det foretas en objektiv vurdering av skogbrukets samlede belastning på
Markanaturen, som grunnlag for forvaltning etter naturmangfoldlovens kapittel II
• At det startes landskapsøkologisk planlegging på tvers av kommunegrensene
• At hogst ikke tillates i eldre skog eller skog som omfattes av den landskapsøkologiske
planleggingen før slike registreringer og vurderinger er gjennomført
• At all gammel naturskog, som ikke har vært flatehogd vernes /settes av til fri utvikling
• At sammenbindingsområder mellom verneområdene gis en egnet beskyttelse
• At skogbruket i Marka og markaforskriften legges inn under markaloven.
• At skogbruksforskriften må revideres i tråd med innspill fra OOF og NOA i 2009
• At miljøforvaltning, naturforskning og allmennhetens kunnskap og lokalkjennskap
bringes inn i forvaltningen på et tidlig stadium i søknader om hogst og andre inngrep.
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