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Merknader til oppstart av reguleringsplan for Romeriksåsen flerbruksarena og
høring av planprogram, Gjerdrum kommune
Vi viser til melding i mars om oppstart av ovennevnte plan og høring av planprogram. Dessverre
glapp denne fristen for oss, og vi vil derfor takke for at kommunen har gitt oss mulighet til å komme
med innspill nå (jf. e-post fra Kai Øverland 04.07.2017).
Generelt om planen
Planområdet er relativt stort (600 daa), og ligger i sin helhet innenfor Marka. Det indikerer at
forslaget om regulering bør behandles med årvåkenhet, og at det er nødvendig med grundig
kartlegging av biologisk mangfold og friluftsliv innen det avsatte arealet. I oppstartsmeldinga sies
det at målet med planarbeidet er å opparbeide et flerbruksanlegg for sommer- og vinteraktiviteter
som tilfredsstiller dagens krav til løyper og arena, og som legger til rette for rulleskitrening. Det
skal brukes både til trening og konkurranser innen skiskyting og langrenn, med snøproduksjon og
gode parkeringstilbud.
Denne beskrivelsen viser at det her kan bli omfattende inngrep i et skogsområde som i dag brukes
til friluftsliv. Planprogrammet konkretiserer dette, og det planlegges blant annet lysløyper, asfalterte
rulleskitraseer og annen tyngre infrastruktur. NOF OA er ikke imot enhver form for tilrettelegging
i Marka, men mener primært at tyngre idrettsanlegg bør plasseres ved Markas randsoner, ikke godt
inne i Marka som i dette tilfellet. I tillegg bør en benytte eksisterende traseer og infrastruktur i så
stor grad som overhodet mulig. Ifølge planprogrammet vil det i liten grad skje.
Merknader til planprogrammet
Det er særs viktig at det gjøres meget grundige kartlegginger og undersøkelser av biologisk
mangfold og friluftsliv på rett tid av året. For fauna og flora (fugl, pattedyr, karplanter, sopp og
moser) vil det primært si vår og forsommer, og for friluftsliv vil det si i de perioder bruken er størst
(antakelig vinter og sommer).
Forslaget til planprogram har med de aktuelle temaene, men de er altfor overfladisk beskrevet.
Det sies ingenting om hvordan flora og fauna på et detaljert nivå skal kartlegges. Her forutsetter NOF OA bruk av kompetente fagmiljøer som kjenner til når på året faglige undersøkelser
må gjennomføres. Det sies heller ingenting om hvordan verna vassdrag skal sikres, herunder
ivaretakelse av tilstrekkelige kantsoner. Tvert imot indikeres det at bekker/elver skal flyttes og/
eller lukkes som følge av tiltaket. Dette er NOF OA svært skeptisk til. Vi støtter også fullt ut
Fylkesmannens krav om at det utredes et alternativ for asfaltert rulleskiløype utenfor Marka.

Det framgår heller ikke av planprogrammet hvordan dagens og framtidig bruk av området til
friluftsliv og naturopplevelse skal registreres. Her må det gjennomføres grundige brukerundersøkelser på ulike nivåer, både ved feltarbeid og spørreskjemaer.
Oppsummering
Den planlagte flerbruksarenaen i et skogsområde i Marka vil medføre betydelige inngrep i et større
område. Omfattende kartlegging og registrering av biologisk mangfold og friluftsliv er nødvendig
på gunstige tider av året, og hensynet til verna vassdrag må vektlegges. NOF OA kan tilby sin
fagkompetanse når det gjelder kartlegging av fuglefaunaen.
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