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Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for:  

TURVEI I VESTMARKA 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for 
friluftslivet i Oslo-regionen og har som hovedformål å ivareta 
Marka, markaloven, naturmangfoldet og friluftslivet i regionen.  
OOF er opptatt av at tilretteleggingen for friluftsliv i Marka er 
skånsom og ivaretar både naturmangfold og naturopplevelse i 
tilstrekkelig grad.  
Vi mener at denne turveien kan bli et positivt tiltak for friluftslivet 
i denne delen av Marka, forutsatt at turveien får en skånsom 
utforming, f.eks. ved at grusdekke ikke blir for bredt og ved at en 
unngår at turveien ødelegger viktige natur- og kulturverdier.  
For å sikre dette bør det videre arbeidet skje med gode og 
grundige medvirkningsprosesser.  

OOF STØTTER FORMÅLET MED TURVEIEN 
Bærum kommunes formål med den 13,5 km lange turveien i Vestmarka, fra Jordbru via 
Vestmarksetra og Gupu og videre til Mikkelsbonn, «er å legge til rette for oppgradering av 
deler av dagens skiløypnett for helårs bruk, slik at man kombinert med dagens 
Grønnlandsvei får en fin rundløype i Marka for skigåing vinterstid og turgåing, ridning, 
sykling og tømmerdrift sommerstid». 
OOF er positiv til formålet med turveien og tror det vil bidra til at flere kommer seg ut i 
Vestmarka. Tiltaket vil øke mulighetene for skigåing i snøfattige vintre, bedre muligheten 
for tursykling i området og for mange er turveier et bedre alternativ enn stiene, av ulike 
årsaker. 

TURVEIEN MÅ ANLEGGES PÅ EN SKÅNSOM OG SPENNENDE MÅTE 
Turveien skal følge eksisterende skiløypetrase. For OOF er det viktig at turveien 
anlegges på en skånsom måte, slik at natur bevares og slik at opplevelsene langs 
turveien blir mest mulig varierte og spennende for brukerne, f.eks. ved at turveien slynger 
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seg på en pen måte gjennom landskapet eller ved at skogen åpnes opp mot et vann, elv, 
kulturlandskap, utsiktspunkt osv.  
For at turveien skal gli pent inn i landskapet bør traseen bygges med tilkjørte steinmasser 
som bærelag. På den måten reduseres behovet for å sprenge, grave og flytte på 
stedegne masser og fjell. Etter det vi har forstått skal sprengte fjellmasser fra vannverket 
på Kattås benyttes. 
Et annet viktig moment er bredden på turveien. Den bør ikke være for brei og 
dominerende i landskapet. Den må være ca. 5 meter bred, slik at løypemaskinen kommer 
seg fram.  Men, grusdekke bør ikke være bredere enn nødvendig, f.eks. så bredt at to 
syklister kan passere hverandre (ca. 1,5-2,5 meter). Kantene (ca. 1-1,5 meter på hver 
side) bør da være grønne, med stedegen vegetasjon. Her kan kommunen kontakte 
bymiljøetaten i Oslo, som har gode erfaringer på dette området. 

VIKTIG NATURMANGFOLD OG KULTURMINNER MÅ BEVARES OG GJØRES TILGJENGELIG FOR 

FRILUFTS-FOLKET  
Det skal etter, etter hva vi har fått opplyst, utføres registreringer av både naturmangfold 
og kulturminner langs traseen. OOF er godt fornøyd med dette og det er et godt grunnlag 
for å unngå at viktige verdier går tapt. Særlig myrområder kan være en utfordring. 
Samtidig er det også viktig for OOF at områder med viktig natur og kultur gjøres 
tilgjengelig for publikum. Det vil bidra til å gjøre turopplevelsene enda mere varierte og 
spennende, som igjen styrker Marka som et attraktivt turmål. En må derfor unngå at 
turveien bare går gjennom «mørk og ensartet granskog». 

GOD MEDVIRKNING ER VIKTIG 
OOF tok initiativ til en befaring i juni 2019. Her deltok mange lokale natur- og 
friluftsorganisasjoner. Tilrettelegging for friluftsliv i Marka er som regel positivt, men 
omfanget og måten det gjøres på, kan det være delte meninger om.    
OOF er derfor opptatt av at vi i slike saker får gode prosesser, der alle kan få kunnskap 
og mulighet til å spille inn sine forslag. På den måten kan en finne fram til gode 
kompromisser og dermed en mere effektiv saksbehandling og gjennomføring.  

OPPSUMMERING 
OOF ser positivt på denne turveien og vi ber om: 

• at turveien anlegges på en skånsom måte, med et smalt grusdekke med grønne 
kanter. 

• at turveien ikke ødelegger viktige natur- og kulturverdier. 

• at turveien får en pen linjeføring og gir brukere mange gode natur- og 
kulturopplevelser. 

• at kommunen sørger for gode medvirkningsprosesser, som sørger for gode 
kompromisser. 

 
Med vennlig hilsen 

Tom Fremstad 
Generalsekretær 

Johan Hval 
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