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Deres ref: 2018/1180-2/INGJOH2                  Dato: 27.04.18 

Rælingen kommune 
postmottak@ralingen.kommune.no 
 
Kopi:   OOFs medlemsorganisasjoner og fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

Høringsuttalelse til forslag om etablering av: 

Discgolfpark på Myrdammen i Marka i 
Rælingen Kommune 
Oslo og Omland mener at innenfor bestemte rammer, så bør en 
etablering av en discgolfpark (frisbee-bane)  på Myrdammen kunne 
tillates.  

Bakgrunn 
Discgolfparken (frisbee-banen) søkes anlagt innenfor et statlig sikret område som 
eies av Rælingen kommune. Banen vil i sin helhet ligge innenfor markagrensen hvor 
bygge- og anleggstiltak er forbudt, jf. Markaloven §5. Det søkes om varig 
dispensasjon, jf. Markaloven §15, fra bestemmelsene i §5. 
Myrdammen er et rekreasjonsområde med opparbeidete og tilrettelagte områder og 
en turvei rundt vannet. Område har et yrende liv om sommeren og er et yndet 
utfartssted med ca. 100 000 besøkende hvert år. Det bades og grilles om sommeren, 
mens turveiene er i bruk hele året. Tilgangen til området er først og fremst bilbasert.  
Slik vi ser det, vil dette kunne betegnes som en friluftsport eller aktivitetsområde på 
linje med for eksempel Sognsvann i Oslo.  

Markalovens tre formål 
Markaloven skal fremme og tilrettelegge for tre formål; Friluftsliv, naturopplevelse og 
idrett. 
Det er viktig at en tilrettelegging for det ene formålet ikke må gå på bekostning av de 
andre.  
Det kan være en flytende overgang mellom idrett og friluftsliv. Selv om frisbee er en 
idrett, vil etableringen av frisbee-anlegget også fungere som et ekstra aktivitetstilbud 
til de besøkende på Myrdammen, på linje med andre lignende strand-baserte 
fritidsakiviter som badminton, boccia, sandvolleyball og lignende.  
Ved behandling av markaloven var Miljø- og samferdselskomiteen tydelig på at det 
man skulle fremme og tilrettelegge for i Marka, var idretter som naturlig hørte 
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hjemme der. Man ønsket ikke at det skulle anlegges store anlegg som fotball- og 
friidrettsbaner, anlegg for motorsport og skytebaner. 
Frisbee kan neppe ansees som en idrett som naturlig hører hjemme i Marka, slik vi er 
vant med å tenke. Når vi likevel mener at vi kan støtte tiltaket, er det fordi det ligger 
i et aktivitetsområde hvor man bør være raus med tilretteleggingen, for å skåne 
andre områder i Marka. Da markaloven ble vedtatt, var man åpen for at det kunne 
komme nye aktiviteter, og at man ikke endelig kunne bestemme hvilke tiltak som 
kunne tillates.  
Med unntak av å fjerne noe vegetasjon, planlegges banen anlagt uten store inngrep og 
i hovedsak i områder som er lite brukt. Det legges det vekt på at naturen skal spille 
en viktig rolle for å gjøre banen attraktiv. Det betyr at man vil kunne få en god 
naturopplevelse mens man utøver aktiviteten. Tiltaket vil også kunne være en god 
måte å få nye brukere, spesielt unge, til å ta Marka i bruk og gjøre opplevelsen ved å 
være ute enda hyggeligere.  
Tiltaket er også av en karakter, at dersom dette ikke blir vellykket, kan man enkelt 
fjerne kurvene og tilbakeføre naturen slik den var.   
Hva som skal tillates innenfor loven vil alltid være en avveining. OOF vil alltid være på 
vakt og ønsker ikke en liberalisering av hva som kan tillates. Vi mener at selv om man 
åpner for en frisbee-bane slik det er beskrevet her, så må hvert enkelt tiltak vurderes 
separat.  

Hensynet til andre brukere 
Kommunen skriver at tiltaket ikke skal gå på bekostning av andre brukere. Dette er 
fra vår side en absolutt forutsetning for å støtte tiltaket. Befolkningen søker ut i 
naturen blant annet for å oppleve stillhet og ro, og man skal føle seg trygg når man 
ferdes ute.  
Vi legger ikke skjul på at vi er bekymret for krysningspunktene, der frisbeebanen 
krysser turveien, til tross for at kommunen forsikrer at disse er lagt til åpne og 
oversiktlige områder. For de som utøver frisbee som idrett er det å styre frisbee-en 
sikkert en enkel affære.  
Men, ved at dette er tenkt som en aktivitet for alle, er vi ikke overbevist om at det å 
krysse en så mye brukt turvei er en god løsning. For ikke-kyndige frisbee-spillere har 
frisbeen en tendens til å gå i en helt annen retning enn hva spilleren selv har tenkt 
seg.  
Vi oppfordrer derfor kommunen til å se om det er andre måter å løse dette på. 

Konklusjon 
En frisbeegolf-bane i et statlig sikret friluftsområde, beliggende i sin helhet innenfor 
markagrensen, er i utgangspunktet ikke en god ide. Vi har imidlertid gjennom en åpen 
og kunnskapsbasert diskusjon i styret i OOF kommet fram til at vi likevel ønsker å 
støtte tiltaket og at det kan innpasses innenfor lovens formål.   
Vi ber imidlertid kommunen spesielt se på muligheten av å finne en annen løsning 
enn at banen skal krysse turveien. Den foreslåtte løsningen mener vi vil skape 
konflikter og gjøre det utrivelig å bevege seg i dette populære og viktige 
friluftslivsområde.  

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 
Godkjent og elektronisk ekspedert 


