
PRESSEMELDING

fra Østmarkas Venner
 

Østmarkas Venner er rystet over flertallsinnstillingen fra Arbeiderpartiet og SV i samferdsels- og 
miljøkomiteen i Oslo bystyre.

I innstillingen går Arbeiderpartiet og SV inn for å anlegge en ny skytebane på Grønmo innenfor 
markagrensa  i Østmarka til erstatning for Prinsdal skytebane.
 
Østmarkas venner stiller seg helt uforstående til denne innstillingen på bakgrunn av at begge partiene har 
programfestet å fastholde nåværende markagrense og lage en egen lov for Oslomarka.

Vi må da med en viss undring spørre hvilke anlegg innenfor markagrensa disse partiene da vil gå i mot når 
de kan akseptere en ny skytebane i Østmarka. Det er uomtvistelig at Grønmo ligger innenfor markagrensa i 
Østmarka. 

Det er gjentatte ganger gitt forsikringer til turfolket og lokalbefolkningen om at Grønmo-området skal 
tilbakeføres som frilufts- og rekreasjonsområde når fyllplassen nedlegges.

Vi har selvfølgelig også merket oss synspunktene til Høyre og Frp i samferdsels- og miljøkomiteen som slik 
vi leser dem ikke nå ber byrådet anlegge skytebane i Østmarka.

Vi viser til vår  høringsuttalelse av 8. mars 2005 angående alternativer til Prinsdal skytebane som følger 
vedlagt. Østmarkas Venner har sterkt markert at en skytebane på Grønmo er helt uakseptabelt. Vi gjentar 
våre viktigste argumenter mot Grønmoalternativet: ”For Grønmo eksisterer det to alternativer. I begge tilfeller 
benyttes eksisterende areal på søppelfyllplassen, men det blir behov for en utvidelse av eksisterende 
parkering. Skytebanen vil ligge åpent og uheldig til. Skytebanens ulemper for Østmarkas brukere blir først og 
fremst knyttet til støy i nærheten av en av de aller viktigste innfartsårene til Marka. Dessuten blir svært  
viktige natur- og friluftsområder rundt Gjersrudleiken og oppover Rundvassåsen til Østmarkkapellet også 
sterkt forringet av støy. Med alternativ 1 blir støyen hørbar i et område på ca 10 km2 fra Nøklevann i nord,  
via Langvann i øst til Godlia i sør. Med alternativ 2 vil en støyvoll muligens føre til at veien til Østmarkkapellet 
må stenges, og det blir betydelig støy mot nord og sør. Tilsvarende som for Godlia sier utredningen 
ingenting om hvor store områder i Østmarka som kommer innenfor Miljøverndepartementets nye 
støyretningslinjer. Den framtidige bebyggelsen ved Gjersrud-Stensrud vil om noen år gjøre Grønmo til et 
enda viktigere atkomstområde til Østmarka.”
 
Østmarkas Venner mener at Arbeiderpartiet og SV`s forslag vil være i strid med de planbestemmelsene som 
gjelder for Oslomarka. Vi oppfordrer derfor Arbeiderpartiet og SV  til å omprøve sine forslag fram til 
bystyrets behandling 7. desember 2005.  Alternativet må være en omfattende utredning med tanke på å 
finne en skytebanelokalisering som ikke kommer i konflikt verken med boligområder eller viktige 
friluftsområder/Marka. En slik løsning må finnes i rimelig nærhet til Oslo øst, men også nabokommuner må 
kunne vurderes, og det må planlegges i et 50-årsperspektiv. Vi håper Oslo kommune legger bort alle forslag 
om å bygge skytebane i Østmarka eller dens umiddelbare nærhet.

Vedlagt følger Østmarkas venners høringssvar.

Besøk også våre hjemmesider: www.ostmarkasvenner.no

 
Med vennlig hilsen
Steinar Saghaug
leder Østmarkas Venner

mobil: 913 72 242
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