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Kommentarer til Nasjonalpark i østmarka

Norges orienteringsforbund viser til oppstartmelding for mulig nasjonalpark i østmarka, og vil
gjerne fremme våre innspill.

For orienteringsid retten er det avgjørende at det fins naturom råder nær der folk bor som vi kan
bruke til orienteringsaktivitet. Vi vil i denne forbindelse presisere at vi med orienteringsaktivitet
mener all aktivitet der folk bruker kart og kompass for å finne orienteringsposter i utmarka. Det
omfatter nybegynneropplæring, treningsaktivitet, treningsløp, stolpejakt, turorientering og
konkurranseløp. Markagrensa, som en varig avgrensing av marka mot utbygging, er svært viktig
for oss.

Norges orienteringsforbund er i utgangspunktet positiv til at natur vernes slik at naturmangfold
og opplevelseskvaliteter ivaretas. Vi er opptatt av at vår aktivitet skal foregå slik at den ikke
skader naturmangfoldet, og har som kjent en egen samarbeidsavtale og anbefalinger om
løypelegging og plassering av poster for å ivareta disse hensyn. For oss er det viktig at
aktiviteten ikke begrenses ut over det som er nødvendig for å ivareta naturmangfold, og at vi
ikke pålegges administrativt arbeid som går ut over aktiviteten vi tilbyr.

Orienteringsforbundet opplever en god dialog med forvaltningsmyndighetene generelt og FMOV
spesielt for verneområder der bestemmelsen om dialog er tatt med. Vi ser at dette samarbeidet
både ivaretar verneverdiene og fortsatt frivillig innsats for å tilrettelegge aktivitet.

Når vi ser restriksjonsnivået i andre nasjonalparker, er vi svært bekymra for at en nasjonalpark
østmarka kan begrense og redusere orienteringsaktiviteten vesentlig. Det vil ikke bare ha stor
negativ konsekvens for orienteringsidretten, men også for folkehelsa fordi vår opplæring i bruk
av kart og kompass og våre mosjonstilbud når svært mange mennesker og er basis for stor
friluftslivsaktivitet.

På dette grunnlag ber Norges orienteringsforbund om at det i videre utredningsarbeid om
nasjonalpark i østmarka foretas en grundig registrering av omfanget av all idretts- og friluftslivs
aktivitet, herunder eksisterende anlegg og behov for nye anlegg, inkludert orienteringskart. Det
må konkret vurderes om foreslåtte forskrifter vil begrense denne aktiviteten. Hvis det legges opp
til forskrift som begrenser orienteringsaktivitet, ber vi om at konsekvenser for folks trivsel og
folkehelse utredes og synliggjøres. Det vil være vanskelig for oss å støtte oppretting av
nasjonalpark i østmarka dersom det fører til at vår aktivitet vanskeliggjøre og må reduseres.
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