
Hvorfor sier Østmarkas Venner nei til skytebane innenfor markagrensa?

Bakgrunn
Nordstrand Skytterlag har fått midlertidig forlengelse av leiekontrakten for Prinsdal
skytebane. Oslo kommune, Friluftsetaten er bedt om å undersøke muligheten for andre
løsninger i den sørøstlige delen av Oslo. Av de forslag som har vært drøftet er to av
alternativene i Østmarka Godlia og Grønmo. 

I  Østmarkas Venners formålsparagraf heter det bl. a at foreningen skal arbeide for å bevare
markagrensa, arbeide for å sikre adkomsten, hindre tekniske inngrep som forringer Østmarka
som naturområde og unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka. Skytebane innenfor
markagrensa er uforenlig med Østmarkas Venners vedtekter og formål  Vi vil i det
etterfølgende begrunne hvorfor.

Nasjonale føringer
I Miljøverndepartementets føringer angående Marka fra april 1986 står skytebaner oppført på
listen over uønskete inngrep i Marka. I St.meld. 39 (2000-01) Friluftsliv – ein veg til høgare

livskvalitet (Friluftsmeldinga) står det bl.a. at Regjeringa vil leggje vesentlig vekt på å verne

om høvet til å oppleve stille, fred og ro. Videre står det i kapittel 7.4 Marka: Når det gjeld

kvaliteten på markaområda er det grunn til å merkje seg at befolkninga i større byar og

tettstader er dei som i størst grad legg vekt på fråvær av støy i friluftsområde. Kommunane

må defr unngå å lokalisere støyande verksemd slik at område brukt til friluftsliv blir ramma.

SFT hadde i 2004 nye retningslinjer for arealbruk i støyutsatte områder på høring. Der ble det
foreslått en ny kategori, nemlig stille områder, hvor bl.a. turvegdrag, grøntstruktur i tettsted,
nærfriluftsområder og bymarker er nevnt spesielt. Her foreslås det svært strenge støygrenser
(35-40 dBA).

Regionale/kommunale føringer
I Mål og retningslinjer for forvaltning av Oslo kommunes skoger som nylig er vedtatt av
bystyret står følgende om støyende aktiviteter: ”Eksisterende støyforurensende anlegg bør
søkes nedlagt og aktiviteten flyttes til steder der støyen kan aksepteres. Dersom dette ikke er
mulig, må det gjennomføres støydempende tiltak. Nye anlegg tillates ikke”(vår utheving). 

Generelle innvendinger/prinsipielle standpunkt
Å etablere en ny skytebane inni et av landets aller viktigste og mest brukte friluftsområder, vil
være fullstendig i strid med en etablert, framtidsrettet forvaltningspraksis. Sammenhengende
natur- og friluftsområder nær større byer er det i dag stor knapphet på, og de har en uvurderlig
betydning som rekreasjonskilde, opplærings- og tumleplass for barn og unge og arena for
naturopplevelser. I tillegg er slike områder viktige for det forebyggende helsearbeidet, både
fysisk og psykisk, og bidrar til at barn kan utvikle motoriske ferdigheter. 



Bruk av Marka til fysisk aktivitet, som trim/trening, fot- og skiturer, bading, sykling, padling
osv. er en svært viktig del av den norske friluftslivskulturen. I et miljøperspektiv er
nærområdene ekstra viktige, fordi de representerer hverdagsfriluftslivet, er lette å nå uten
motorisert transport og er tilrettelagt for mange brukergrupper.
 
Mer konkret vil anleggelse av skytebane bryte Markagrensa og  beslaglegge store arealer til
vei, skytebane og parkeringsplasser. Skytebane vil medføre ny og uakseptabel støy som vil
forplante seg innover i områder som er viktige for friluftsliv og dyreliv. Dette er også
bekreftet i en ny utredning fra Kilde Akustikk AS som er utført for Oslo kommune.

Østmarka er fra før av landets mest brukte friluftsområde per arealenhet,  og denne bruken vil
bare øke. Den aktuelle delen av Østmarka er flittig brukt, og med de utbyggingsplaner som
foreligger i nærliggende områder vil denne delen av Østmarka få enda større verdi framover.
Skytebanene er planlagt oppført i en landskapsmessig vakker del av Østmarka hvor det bl a
forekommer bevaringsverdige myrer og et rikt dyreliv, noe som har sammenheng med at
området er relativt urørt.

Grønmo
For Grønmo eksisterer det to alternativer. En vil i begge tilfeller benytte eksisterende areal på
søppelfyllplassen, men det vil blir behov for en utvidelse av eksisterende parkering.
Skytebanen vil ligge åpent og uheldig til. Skytebanens ulemper for Østmarkas brukere vil
først og fremst bli knyttet til støy i nærheten av en av de aller viktigste innfartsårene til Marka.
Svært viktige natur- og friluftsområder rundt Gjersrudleiken og oppover Rundvassåsen til
Østmarkkapellet vil også bli sterkt forringet av støy. Med alternativ 1 vil støyen bli hørbar helt
til Nøklevann. Med alternativ 2 vil en støyvoll muligens føre til at veien til Østmarkkapellet
må stenges og det vil bli betydelig støy mot nord og sør. Den fremtidige bebyggelsen ved
Gjersud -Stensrud vil om noen år gjøre Grønmo til et enda viktigere adkomstområde til
Østmarka.

Godlia
Med skytebane på Godlia må det bygges ca 300 m vei innover i Marka og en stor
parkeringsplass i enden av veien. På innsida av den vil skytebanen okkupere flere hundre
mål. Både parkeringsplassen og skytebanen planlegges anlagt i et svært sårbart natur- og
friluftsområde. Flomsletta til bekken fra Sølvdobla blir direkte berørt av hele anlegget. Dette
fukt/våtmarksområdet ligger innenfor det som i heftet ”Naturregistreringer i skogbestand i
Oslo kommunes skoger” benevnes Sølvdoblabekken, og karakteriseres som svært viktig
naturtype Totalt er det seks områder rundt Golia som er karakteriseres som  svært viktig,
viktig eller lokalt viktige naturtyper. Skogen innenfor Godlia har store friluftsverdier og er
derfor foreslått vernet som spesielt friluftsområde i Flerbruksplan for Oslo kommuneskoger.  

Støyen vil være hørbar i et 10 km2 stort turterreng fra Langvann i nord, Eriksvann i øst og
Rolandsåsen i syd. Skytingen vil være godt hørbar i hele nærområdet til Sandbakken
sportsstue som dermed vil bli sterkt forringet. Nærområdene til Godlia (Dølerud-Trollvann)
vil bli utsatt for høyt støynivå (70 dBA). Støy vil også berøre flere merkede løyper i området.
Ved Askevannet rett sør for den planlagte skytebanen er det opparbeidet en bålplass, og det
går en natursti rundt vannet som også vil bli berørt av støy. 


