Oslo 25.08.09
Leder Barbro Tomter Dahlen
Rustad Idrettslag
Vedr. Rustad Ils planeringsarbeid ved Skullerud skistadion og tilhørende løyper i Østmarka.
Vi viser til Rustad Ils svarbrev av 13.07.09 til Østmarkas Venner i forbindelse med oppslag om
markasaken i Aftenposten Aften 08.07.09.
Vi har behandlet brevet og saken på vårt første styremøte etter ferien i kveld 25.08.09.
Vi har med stor glede merket oss alle sammenfallende synspunkter mellom deres organisasjon og vår
når det gjelder å ta godt vare på marka og bevare den. Samtidig ønsker vi at flest mulig skal bruke den
på en bærekraftig måte.
Vi ønsker som dere heller ingen konflikt med en så viktig brukerorganisasjon – særlig for barn og
unge i Østmarka som Rustad IL. Tvert i mot -ønsker vi dialog og samarbeid 
Det betyr ikke at vi ikke i enkelte saker kan komme til ulike konklusjoner og standpunkter, når vi hver
for oss som medlemsorganisasjoner skal ivareta våre formål. For Østmarkas Venners vedkommende
kan jeg love at vi vil bestrebe oss på å behandle saker hvor det kan være brukerkonflikter på en bedre
måte enn denne saken er et eksempel på.
Vi har merket oss at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 20.11.08 til Oslo kommune ved
Idrettsetaten har bedt om at deres planer må oversendes Fylkesmannens miljøvernavdeling for
samtykkevurdering i hht Rikspolitiske retningslinjer for marka.
Styret i Østmarkas Venner har på nytt gjennomgått (det er også foretatt en ny befaring)Rustad ILs
foreliggende planer for utbedring av skiløypene ved Skullerud skistadion i Østmarka og ØV vil ikke
ha innvendinger til disse planene, dersom Rustad IL finner å ville følge opp saken. Det innebærer at
ikke ØV og slik vi har brakt i erfaring nå – heller ikke Oslo og Omland friluftsråd (OOF)ber om at det
utarbeides en reguleringsplan for dette tiltaket. Vi legger til grunn at dette enkle arbeidet blir utført på
en skånsom måte i tråd med markalovens bestemmelser. Vi ønsker Rustad IL lykke til med planene!
Markaloven trer som kjent i kraft 1. september i år. Østmarkas Venner hilser loven velkommen og vi
gleder oss over at marka etter dette vil være sikret for friluftsliv, naturopplevelser og idrett.
Med vennlig hilsen
Østmarkas Venner
Steinar Saghaug – leder (sign)
steinar@saghaug.no
Mobil: 91372242
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