VEDLEGG TIL INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Innspill til arealdelen i kommuneplanen for Oslo. Marka.
Arbeidet med kommuneplanen må
1. Kartfeste en Grøntstruktur / landskapsøkologisk nettverk i Oslos del av Marka.
Det indre av Marka har betydelige områder med stort og sjeldent biologiske mangfold, arter som
tidligere også fantes i Oslos del av Marka, men som følge av skogsdrift er blitt fordrevet til de
siste restene av naturnær gammelskog.
Byrådserklæringen og Oslo kommune har som mål å gjøre skogene mer varierte og artsrike. Det
kan de kun bli, dersom det gjennomføres sikring av egnede områder med god økologisk status,
foretas restaurering av skog i utvalgte områder og etableres en sammenbinding av disse
områdene i et landskapsøkologisk nettverk.
Arbeidet med kommuneplanen må
 Identifisere og kartfeste nøkkelbiotoper i Oslos del av Marka
 Fastsette framtidige spredningskorridorer for artsmangfoldet innenfor kommunegrensene og
beslutte hvordan disse skal reguleres og skjøttes
 Definere restaurerinsområder, der skogen bringe tilbake i retning av en naturtilstand
For at spredningen skal være vellykket, må det finnes mottaksområder med brukbar
naturkvalitet. Oslos kommuneskoger må brukes aktivt i dette arbeidet, og kommuneplanen må
bidra gjennom
 Identifisering og kartfesting av bevaringsskoger i kommuneskogene (se vedtak vedr. Mål og
retningslinjer for Oslo kommunes skoger).
2. Regulere Oslos del av Marka på en måte som sikrer naturverdier og befolkningens
naturopplevelse.
Marka er i dag regulert til LNF-formål. Juridisk faller da området i sin helhet inn under
skogbrukslovgivningen, som er en næringsrettet lovgivning, som i praksis viser seg uegnet til å ta
vare på viktige natur- og friluftslivsverdiene i Marka.
Markaloven sier at Marka skal være regulert til LNF, men åpner et unntak for vernede områder
og områder som er omfattet av kommunale planer som er i samsvar med lovens formål.
Foreløpige svar fra juss-eksperter går ut på at det det vil være mulig å regulere større eller
mindre områder som «grøntstruktur» (pbl § 11-7) og gi retningslinjer for bruken av områdene
gjennom hensynssoner etter pbl § 11-8, bokstav c. For å kvalitetssikre synspunktene anbefales
det at det foretas en utredning av muligheten.
 En slik utredning av mulighetene for alternativ regulering bør igangsettes i forbindelse med
nye arealdel i kommuneplanen.

3. Gi varig beskyttelse av naturverdier i Oslos del av Lillomarka

Lillomarka er et svært mye benyttet område for enkelt, naturvennlig friluftsliv. Området har store
naturverdier i form av gammel skog. Organisasjonene Lillomarkas Venner og NOA har derfor
foreslått deler av området vernet som landskapsvernområde etter naturmangfoldloven.
Arbeidet med arealdelen i kommuneplanen må bringe klarhet i hvilke alternative muligheter for
varig beskyttelse av natur- og naturopplevelsesverdiene som foreligger. Av arealene med store
naturverdier i Oslos del av Lillomarka, er så godt som alt i kommunens eie. Kommunen står
således ganske fritt til å vedta en form for varig vern.

