Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg
28.Oktober 2009

1. Statens naturoppsyn (SNO) i Oslomarka
2. SNO i Maridalen landskapsvernområde

Live S. Danielsen. Telefon: 97 63 10 30 Naturoppsyn, Statens Naturoppsyn Oslo.

Naturoppsynsloven
-informasjon og kontroll•

§ 1. Lovens formål og stedlige virkeområde

•

For å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet kan Kongen opprette
et naturoppsyn.

•

§ 2. Oppsynets oppgaver

•

Oppsynet skal

•

•

føre kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av

–

Naturmangfoldloven

–
–
–
–
–
–
–

Kulturminneloven
Friluftsloven
Viltloven
Motorferdselloven
Laks- og innlandsfiskeloven
Deler av forurensningsloven
Markaloven

(…)

Kan drive skjøtsel etter
avtale med fylkesmannen

Departementet kan gi forskrift om at oppsynet skal føre kontroll med overholdelsen av bestemmelser gitt i medhold av plan- og
bygningsloven så langt disse er gitt for å gjennomføre naturmangfoldloven kapittel VI (utvalgte naturtyper).
Oppsynet skal

drive veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsel, registrering og dokumentasjon.

• Landsomfattende
• Sentraladministrasjonen i
Trondheim
• Underlagt DIRNAT
• I de fleste store naturvernområder i hele landet.

Oslo (3)

Nasjonale miljøverdier?
• Områder vernet ved lov (naturvernloven,
markaloven,naturmangfoldloven) 220 verneområder i
Oslo/akershus. Maridalen ett av dem.

• Rødlistede arter, for eksempel edelkreps
• Andre ansvarsarter, f.eks villrein, ulv, eller
hensynsarter etter naturmangfoldloven

• Naturtyper (naturmangfoldloven)
• Vern etter internasjonal status (nml)

Oppsynsprofil
tilsyn med naturtilstand, og med lovlig virksomhet

•
•

Tilsyn med naturtilstand og lovlig virksomhet
Friheten i naturen er et umistelig gode – ”ikke forstyrre friluftslivet”

•

Skape respekt og aksept for regelverket
–

Kontroll, veiledning og informasjon

•

Tilbake til ”lensmannsskjønnet” - Folk skal forstå hvorfor vi griper inn

•

Øke fokuset på bærekraftig bruk kontra rent vern
–

(bygge bro mellom natur og mennesket)

•

Ingen forvaltningsmyndighet – men statlig oppsyn

•

Oppsynet skal være synlig og uniformert tilstede i felt

•

Serviceinnstilt, samarbeidende, helhetlig naturoppsyn

•

Nært samarbeid mellom politiet og naturoppsynet om kontroll

Statens naturoppsyn Oslo

Lars Tore Ruud (2008)
Live S. Danielsen
Pål Martin Eid

Markaloven og SNO
• § 17. Tilsyn og kontroll
”Myndighetene etter loven skal gjennom råd, veiledning og
opplysning arbeide for å fremme formålet med denne lov”.
• SNO og kommunen er gitt tilsynsansvar
–
–
–
–

Det vil si at SNO vil drive vanlig oppsyn innenfor markaområdet.
Byggesaker/brudd på markagrense = kommunalt tilsyn
Skogbruket = kontrolleres av skogbrukssjefene i de enkelte kommunene
SNO har plikt til å melde antatte brudd på markalovens formål til
ansvarlig myndighet (jf § 17, 4. ledd)
– SNO har tilsyn med områder av særskilt vern av områder for friluftsliv (jf
§ 11)
– Åpner for forskrifter som beskriver hva det skal utføres tilsyn på

Ny plandel i Plan- og bygningsloven
• § 1-4

Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er
i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov,
skal vedkommende snarest melde forholdet til plan- og
§
bygningsmyndighetene
• Bestemmelsen trådte i kraft 1.7.2009

Konkret - hva gjør vi?
Vi vil være ute og tilstede i Oslomarka/nordre Øyern, og i
Oslo og Akershus for øvrig.
Tilsyn i verneområder (nå: merking av verneområder, bli
kjent), oppsyn generelt, sjekke naturtilstanden
Informasjonsarbeid ”der vi treffer folk” og på
arrangementer mm. Naturinformasjon og -veiledning.
Nettverk: bli kjent med aktørene i området
Gir oss selv ”romslig” tabbekvote: Hvilket nivå skal vi
legge oss på, hva er det viktigste for oss å fokusere på?
Hva trengs vi til?

Oppsyn
Maridalen landskapsvernområde
•
•

Maridalen landskapsvernområde fordelt til meg
(ansvarsområde) internt i SNO - Oslo
Maridalen et spesielt område med mange aktører med
lokalkompetanse og engasjement.

Jeg spør dere:
•

Jeg trenger innspill fra lokalmiljøet:
Hva er utfordringene i området?

•

Forventer en åpen dialog

