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En merkedag for alle som er glad i Marka!
sier Steinar Saghaug, leder i Østmarkas Venner

Østmarkas Venner utfordret i et brev 18.10.05 den rød/grønne regjeringen 
Stoltenberg til raskt å følge opp Soria Moria erklæringen om å innføre et  
særskilt lovfestet vern av Oslomarka. 
Et drøyt halvår senere kom den gledelige meldingen om at Regjeringen 
startet utarbeidelsen av en egen lov for vern av Oslomarka.

I dag 19. desember 2008 mottok alle som er glad i Marka den største 
julegaven vi kunne ønske oss: Regjeringen la fram   Markaloven  . 
Dette er en merkedag for alle Marka-forkjempere, sier Steinar Saghaug, 
leder i Østmarkas Venner.

Frilufts- og miljøorganisasjonene har i årtier arbeidet for at Marka og 
markagrensa må sikres sterkere lovmessig vern og endelig ser vi nå at dette 
endelig blir en realitet. Regjeringen og spesielt miljøvernminister Erik 
Solheim fortjener ros for å ha levert i tide og slik de lovet.

Det er først og fremst gledelig at loven blir en friluftslov og at den vil gi 
mulighet til å verne med utgangspunkt i friluftshensyn. Dette formål blir 
mer og mer viktige for nåværende og kommende generasjoner i den tett 
befolkede hovedstadsregionen, sier Saghaug. 

Like viktig er at markagrensa nå endelig blir sikret. Dermed vil forsøkene 
på ”bit for bit utbyggingen” stoppes! Det generelle byggeforbudet som 
loven legger opp til, vil bidra til å sikre Markas naturkvalitet.

Arbeidet med Markaloven har skjedd i en åpen og god dialog mellom ulike 
interessegrupper i regi av Miljøverndepartementet. Det bør legge et godt 
grunnlag for videre dialog til beste for alle Markabrukerne, avslutter 
Steinar Saghaug.

Steinar Saghaug
Leder i Østmarkas Venner
Mobil: 913 72 242

Besøk våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no

http://www.ostmarkasvenner.no/
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