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Hei,

 

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) støtter 100% det viktige arbeidet som Fylkesmannen i Oslo og Viken
har startet opp med sikte på å få etablert  en ny nasjonalpark i Østmarka. I skrivende stund har NiL styret
kun noen få merknader om vernearbeidet. Vi vil vurdere å komme med flere innspill når et konkret
verneforslag kommer på høring.

 

1. Innlemming av eksisterende naturreservater i den nye nasjonalparken.

Ifølge utredningen gjort av FMOV finnes de største forekomstene av gammel skog som er igjen i Østmarka
og Ramstadslottet naturreservater. Disse verneområdene kan inneholde forekomster av sjeldne eller truede
arter som ikke finnes andre steder. Ifølge utredningen gjort av FMOV er det registrert 103 ulike registrerte
rødlistearter i Østmarka, hvorav 34 av dem er knyttet til gammel skog. Ettersom naturreservater har det
høyeste nivået av vern, må disse opprettholdes som naturreservater for bl.a. å beskytte det biologiske
mangfoldet. Dette gjelder uavhengig av om de innlemmes i den nye nasjonalparken eller ikke.

 

2.  Hvordan begrense slitasje og forstyrrelser i nasjonalparken?

Selv om vi er positive til etablering av nasjonalpark i Østmarka, ser vi det som uheldig hvis
nasjonalparkstatusen fører til en sterk økning av den menneskelige aktiviteten i områder som til nå har vært
forholdsvis uberørte. Østmarka utgjør et begrenset geografisk område omgitt av store befolkningssentra, og
for stor trafikk vil fort kunne forringe verneverdiene og forstyrre dyrelivet. Vi vil derfor advare mot for stor
grad av tilrettelegging i områdene rundt marka, f.eks. i form av nye parkeringsplasser, nasjonalparksentre og
eventuelle nye stier/skiløyper som vil lette adkomsten inn mot kjerneområdene.

 

3. Statsfinansiert naturforvaltning i og ved nasjonalparken, med evt. bidrag av kommunene.

Det er kjent fra andre land med bynære nasjonalparker at antall årlige besøkende  kan stige dramatisk etter
etablering av en ny nasjonalpark (for eks. Tyresta nasjonalpark utenfor av Stockholm). Myndighetene må
derfor sørge for tilstrekkelige ressurser til oppsynsvirksomhet for å hindre forsøpling, påse at
vernebestemmelser overholdes og kontrollere belastning og slitasje på naturen.

Vi håper at dere kan ta disse punktene i betraktning imens dere utarbeide den evt. verneplanen for den nye
nasjonalpark i Østmarka.

 

Med vennlig hilsen,

Tom Clark, styreleder Naturvernforbundet i Lørenskog

 

 


