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Østmarka til nasjonalpark!
Hei

Jeg ser til min store overraskelse at det er startet et arbeid med å gjøre Østmarka om til nasjonalpark. Jeg ser også at
grensene for denne "nasjonalparken" startet omtrent utenfor min bolig, og dermed vil få konsekvenser for ikke bare
meg og min familie, men alle som bor langs markagrensa her i Oslo Øst.

Dersom det er en ting man har lært etter nesten 8 mnd med pandemi i Oslo, så er det at Østmarka er enormt viktig for
beboerne her i området. Som hundeeier på hjemmekontor benytter jeg østmarka opptil flere ganger om dagen, dette
området dere nå ønsker å gjøre om til nasjonalpark, og det siste året har jeg møtt utrolig mye folk i marka - både på
grusveier, på blåmerka sti og på de bittesmå stiene som "ingen" vet om. Folk går, de løper, sykler terrengsykkel,
sykler el-sykkel, går med buldrematter for å komme til buldrefeltene, bruker kickere, sover i hengekøyer, telter, koser
seg med bål og det er barnevogner og sparkesykler i skjønn forening. 
Det er så utrolig flott å se at når pandemien herjer så finner folk trygghet og terapi i østmarka!

Når vi samtidig vet at en av de større helseutfordringene vil vil måtte håndtere i fremtiden er overvekt, så er det ikke
noe som er bedre enn at de kommende generasjonene kan finne aktiviteter i nærmarka si som vil bidra til generelt
bedre folkehelse (og her er det "tradisjonelle friluftslivet" gjerne på vikende front)

Jeg kan ikke se noe annet enn at forslaget med å gjøre om østmarka til nasjonalpark vil føre til at man legger
begrensninger på denne bruken!

1. Hvem skal få bruke og til hva?
I skrivet dere sender ut står det:
Utgangspunktet for verneforskrifter etter alle aktuelle verneformer er at tradisjonell bruk av utmarka som sanking av sopp og bær, jakt og fiske, ligge i telt, padle, evt.
beiting mv., skal kunne fortsette som før. Det samme gjelder vanlig ferdsel, bading og andre aktiviteter.
Hva innebærer "vanlig ferdsel" og "andre aktiviteter"? 
Dette må det komme en tydelig klarhet i! 
Kan man fremdeles bruke sin el-sykkel på stier i en nasjonalpark, slik mange osloborgere gjør i østmarka i dag? 
Er det fremdeles fritt for en terrengsyklist å sykle på akkurat den stien hen selv synes er best? 
Blir det forbudt å bolte nye ruter i klatrefelt? 
Kan man arrangere o-løp?
Kan man arrangere terrengsykkelritt?
Kan man organisere større trenings utflukter, eller guidede turer? Osv!

2. Hvem skal forvalte?
Som tidligere frivillig i ulike idrettslag i Oslo Øst har jeg kjent på den store frustrasjonen det er å få til arrangement i oslomarka. Det tar
lang tid å få tillatelser til bruk, det er store restriksjoner på hva som tillates av både merking, transport av utstyr, det er lang
behandlingstid for evt tilrettelegging og godkjenning av slitasje-reduserende tiltak,  men idrettsklubbene har likevel klart å stable på
beina frivillig-timer nok til å håndtere det og få arrangert både små og store arrangement for både små utøvere, norgeseliten, og
veteranene i Oslo, men også fra hele Norge. 
Hva slags prosess vil det bli for å gjennomgå en slik prosess når området blir nasjonalpark? 
Forvaltning ved opprettelse av en nasjonalpark vil det bli etablert et lokalt verneområdestyre som har forvaltningsmyndigheten. Her vil representanter fra kommunene

og fylkeskommunene sitte. Styret vil ha myndighet til å forvalte vernebestemmelsene, og vil disponere et budsjett til aktiv forvaltning

Dette virker foruroligende for frivillige organisasjoner som har behov for en løpende dialog med forvaltende myndigheter, og
som har god lokal kjennskap til de områdene det er snakk om. 

Dersom tanken er at det ikke skal tillates noen form for slike arrangement, så må det løftes opp og frem snarest!! 

Det må også i denne saken løftes frem HVA det er ved dagens bruk som evt har begrensende konsekvenser for artsmangfold og
vern, som gjør at det blir motstridende.

Oslo har en rekke idrettslag som benytter østmarka som arena for sine konkurranser og som ikke har andre arenaer å arrangere
på (terrengsykling, terrengløp, orientering, langrenn osv). Tar man bort muligheten til arrangement i marka for idretten slår man
beina under motivasjonen til tusenvis av både frivillige krefter, utøvere og lokale initiativ.

3. Sanksjoner og Konflikthåndtering



Etter mange år med arbeid for å tilrettelegge for en god sambruk av marka mellom ulike brukergrupper ser vi nå
endelig at det går i riktig retning, med et lavere konfliktnivå mellom ulike brukergrupper. 
Dersom prosessen med å gjøre området om til nasjonalpark gjør enkelte brukergrupper om til regelbrytere vil vi
derimot kunne øke konfliktnivået i et område som skal brukes til rekreasjon, friluftsliv og trening! For jeg tror vi må
være såpass ærlige å si at et eventuelt el-sykkelforbud i marka ikke vil føre til at alle el-sykkelbrukere vil unngå å
sykle i marka.
Hvem skal så håndheve evt regler?
Blir det sanksjoner på evt brudd?
Skal hver enkelt bruker bli nabolagspoliti og bidra til økte konflikter mellom ulike brukere i området?
Hva slags arbeid vil dere legge ned for å sørge for at dette ikke blir eskalerende konflikter i området?

Til sist må jeg si, at det i forslaget fra Fylkesmannen foreslås å bygge et nasjonalparksenter i randsonen til marka. For
idrettslag som i årevis har forsøkt å få til et bittesmå langrenn- eller sykkelanlegg for barna som bor her i området i
randsonen, men som til stadighet får avslag, fremstår det rett og slett som en enorm provokasjon at det foreslås et
bygg som skal tilrettelegge for turister og tilreisende! Oslomarka må og bør i første omgang tilrettelegges for bruk for
oss som bor her - ikke turister!! 

Når vi ser hvordan nasjonalparker andre steder kun tillater "det tradisjonelle friluftslivet" og forbyr f.eks bruk av el-
sykler og kiting, så er hele ideen rundt nasjonalpark i Østmarka horribel. Vi har som by, lokalmiljø og ansvarlige
voksne ikke muligheten til å frarøve kommende generasjoner muligheten til å bruke nærmarka på den måten de selv
synes er inspirerende innenfor de grensene som allerede ligger nedfelt i Markaloven. Det synes jeg er en form for
arroganse vi ikke kan tillate oss på vegne av kommende generasjoner!

Hilsen 

Trude D. Elde
Beboer - Ulsrud/Bøler


