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Merknader til Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger

Østmarkas Venner (ØV), med sine ca. 2700 medlemmer, har som et hovedmål å sikre Marka-
grensa og Markas kvaliteter. ØV har deltatt aktivt i arbeidet med oppdatering av gjeldende
mål og retningslinjer, og vi støttet i store trekk det forslaget som Friluftsetaten leverte til
politisk behandling. Nå har byrådet lagt fram en omarbeidet versjon for behandling i bystyret,
og ØV vil gjerne kommentere noen av de endringene byrådet foreslår.

Jakt på hjortevilt – elg og rådyr 
Etter å ha gjennomført en kort forsøksperiode med ordinær jakt på hjortevilt i to områder i
kommuneskogene, ønsker byrådet nå å utvide denne jakta til all kommunalt eid skog innenfor
Oslo kommune. ØV har tidligere signalisert motstand mot dette, fordi vi mener den avskyting
som kommunens egne ansatte utfører på en profesjonell måte, har fungert utmerket. Denne
reguleringen av bestanden foregår på tider av døgnet/uka da det er til minst sjenanse for ulike
grupper brukere av Marka, og gjennomføres på en smidig og hensynsfull måte. Vi ser derfor
ikke behovet for å endre denne ordningen som ivaretar nødvendig bestandsreguleringen av
hjortevilt i Oslo kommunes skoger.

Småviltjakt
Når det gjelder evt. småviltjakt er forholdet et helt annet. Bestandene er ikke for store, heller
tvert om, og rovdyr/rovfugler (predatorer) holder fint bestandene av for eksempel hare,
storfugl og orrfugl nede.

Oslomarka, som kun representerer 0,4 % av Norges areal, men som er nærområde og
potensielt friluftsområde for over 1 mill. mennesker, er så mye brukt til enkelt og
opplevelsesbasert friluftsliv at ordinær småviltjakt for private vil medføre konflikt mellom
brukergrupper. Å unnta et så lite areal fra jakt i Norges desidert viktigste frilufts- og
rekreasjonsområde, der fravær av støy er en av de aller største kvalitetene, vil overhodet ikke
rokke ved prinsippet om fri jakt for allmennheten, slik noen påstår. Undersøkelser viser da
også at det store flertallet av hovedstadens befolkning støtter det unntaket fra ordinær jakt som
praktiseres i Oslo i dag.

De få som opplever å få møte vilt (både rovvilt og jaktbart vilt) på sine turer i skog og mark,
vil mer enn gjerne ha slike opplevelser oftere. Reduseres småviltbestandene vil også antall
rovvilt gå ned, og Oslomarkas attraksjonsverdi blir mindre. Det jaktbare viltet blir
sannsynligvis også mer sky ved jakt, og dermed reduseres mulighetene ytterligere for den
naturopplevelsen det er å møte ville dyr i skogen. ØV foreslår derfor at formuleringene om å
åpne for småviltjakt i Oslo kommunes skoger i Oslo tas ut av forslaget.



Sykling i Marka
Det er svært positivt at flest mulig bruker de unike mulighetene Oslomarka gir for
naturopplevelser, avkobling, rekreasjon og fysisk aktivitet. Sykling har en selvsagt plass i det
bruksmangfoldet vi ønsker i Marka, ikke minst for barnefamilier på tur. Imidlertid registrerer
vi en tendens til mer aggressiv oppførsel hos enkelte syklister, og konflikter og uheldige
episoder gjør at det er aktuelt å se på tiltak som til en viss grad kan skille syklister og gående.
ØV støtter derfor Friluftsetatens forslag om at sykling primært skal foregå på skogsbilvegene,
men foreslår i tillegg at det etableres noen stier/traséer som prioriteres for sykling og som
merkes spesielt.

Sikring av arealer
Det er viktig å åpne for mulighet til å sikre arealer i Marka som er særlig verdifulle for
friluftsliv og naturvern. Dette kan f.eks. gjøres ved vern etter naturvernloven, men det gjelder
bare arealer med spesielle, naturvitenskapelig dokumenterte verdier, og betyr også en
langvarig og omfattende statlig prosess. Kommunen kan på eget initiativ sikre eller frede
områder, bl.a. ved bruk av plan- og bygningsloven. Skal en slik sikring av områder, bl.a. fordi
bruksverdien for friluftsliv er stor, få noen betydning i praksis, må kommunen ha mulighet til
å erverve arealene. Dette lå også inne i Friluftsetatens forslag, men er tatt ut i det forslaget
byrådet har lagt fram. ØV ber om at dette tas inn igjen i nest siste punkt i kap. 4 i
retningslinjene, slik at det lyder: Sikre viktige arealer for naturvern og friluftsliv, eventuelt
ved erverv.

Avslutning
I siste setning i byrådets innstilling til bystyret står det: For øvrig tas Mål og retningslinjer for
forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger til orientering. ØV ber at dette endres til: De
foreslåtte Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger vedtas for planperioden 2006-2015.
For øvrig vil ØV berømme kommunen for et omfattende og grundig arbeid med Mål og
retningslinjer, og det er et solid dokument som legges fram for politisk behandling. 
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