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detur.no 815 22 815 der solen skinner!

Egypt Tunisia Tyrkia
LEILIGHETER

Lavinia DDD

Nær stranden!
Alanya

okt. fra 3.385,-

ALL INCLUSIVE
Hotell Palm Beach DDD

Stor hage nær stranden!
Hammamet

okt. fra 3.685,-

ALL INCLUSIVE
Premier Royal Grand Azure DDDDD

Best pris for topp luksus!
Sharm El Sheikh

okt. fra 5.290,-

UNIKE TILBUD TIL SYDEN!

Prisene gjelder direktefly fra Oslo Gardemoen. Mat inkludert ombord på flyet

Luksus
for alle!Hotell Premier Royal Grand Azure

meninger@dittoslo.no

meninger Her kan du delta i den lokale debatten.
Våre kronikker har fast format og skal inneholde 4000 tegn.
Tilsvarende for replikk er 1200 tegn. Innleggene må signeres med fullt navn og
send med foto av deg selv. Send innleggene på e-post:meninger@dittoslo.no

DISKUTERT PÅ NETT

dittOslo.no

Til artikkel omMads
Dahm som forlenger med
Lyn:

SUPERMANN!!!
Skrevet av: Lyn for alltid!,
27.09.2011, kl. 16:20
Klubbfølelse heter det. Ikke
så vanlig lenger... HERLIG!!!

Rørende!
Skrevet av: Miche ,
27.09.2011, kl. 17:09
Nei, dessverre er det langt
mellom ekte klubbspillere.
Kjenner at jeg virkelig unner
Lyn og Dahm å lykkes, selv
om jeg egentlig heier på et
helt annet lag.

Lyn for alltid!
Skrevet av: Tbonesteak ,
27.09.2011, kl. 17:23
Herlig lesestoff! Du er en
supermann!

Herlig!
Skrevet av: aa ,
27.09.2011, kl. 17:35
En av få igjen av en ut-
døende rase. Vi trenger flere
som dette blant ronaldoene
og nasriene i dagens fotball.
Uendelig stor respekt for
Dahm.

Takk!
Skrevet av: Lucas ,
27.09.2011, kl. 19:14
Tusen hjertelig takk, Mads!
Varsle upassende kom-
mentar

Til artikkel om øst-
europeere som selger
ulovlig sprit fra bilen:

Syting og klaging
Skrevet av: Drop-outen,
29.09.2011, kl. 17:52
Dette er jo bare glimrende
service av nyetablerte små-
bedrifter. Politikerne, som
folk har stemt på har laget
akkurat det samfunnet de
har planlagt, så dette kan
ikke være noen stor sak!

I et leserinnlegg i Nordre Aker Budstikke
gir Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA) uttrykk for at de sterkt misliker at
jeg har antydet at de «ønsker å båndlegge
mest mulig areal, uten mål og mening».
NOAs utspill viser at det er på tide å dis-

kutere prinsippene for vern av norsk
natur, og at NOA ikke har
monopol på å definere inn-
holdet i naturvernet.
For at diskusjonen skal være

fruktbar, må formålet med
vernet være et helt sentralt be-
grep. Alt formelt statlig vern av
norsk natur må ha et klart for-
mål. Dette formålet vil styre
prinsippene for hvordan vi skal
forvalte verneområdene. For-
målet vil variere avhengig av
hva vi ønsker å ta vare på og hva
vi på sikt vil oppnå med vernet.
Det er åpenbart at Maridalens historis-

ke jord- og skogbrukslandskap har et
annet verneformål enn gammelskogen i
Mellomkollen naturreservat nord for

dalen. I Maridalen er det formålstjenlig
med et «aktivt» vern, fordi vi gjennom en
målretta kultivering vil fremme ei levende
og livskraftig bygd der folk også skal leve
og bo.
I Mellomkollen, derimot, er det formåls-

tjenlig med et «passivt» vern der naturen
skal få utvikle seg fritt,
uten noen form for
menneskelige påvirkning.
Den viktigste forutset-

ningen for at vern av
Maridalen skal lykkes, er at
bygda får utvikle seg i sam-
svar med verneformålet.
Da blir tiltak mot
gjengroingen av de his-
toriske kulturmarkene en
viktig oppgave. Likedan be-
varing og videreutvikling
av bygningsmassen og det

å fremme og tilrettelegge for friluftslivet. I
Maridalen står utfordringene i kø. En av
utfordringene er å få etablert aktivitet og
fast bosetting i Skar leir.

Maridalen og Mellomkollen er noen av
juvelene i Oslomarka, og begge har fått et
statlig vern.
Men for størstedelen av Oslomarka er

formålet å fremme og tilrettelegge for
friluftsliv, idrett og naturopplevelse.
Etter en engasjerende debatt ble

markaloven vedtatt våren 2009. Heldigvis
ble loven etter et sterkt folkelig press
endret fra å ha som formål «å fremme
friluftslivet og tilrettelegge for naturopp-
levelse» til å ha som formål «å fremme og
tilrettelegge for friluftsliv, naturopplev-
else og idrett». Det er en avgjørende for-
skjell mellom det at naturen i seg sjøl er
eneste form for tilrettelegging, og det at
det aktivt gis mulighet til å tilrettelegge
for friluftsliv, naturopplevelse og idrett!
Dersom det foreslåtte formålet var blitt

vedtatt for 100 år siden, ville det ikke ha
vært noen Oslomarka å verne. Dette fordi
markene da, uten de tilrettelagte
skiløypene, ferdselsårene og markastuene,
ville ha vært folketomme!

Maridalen og Mellomkollen
har ulik type vern

VERN AV DALEN: «Den viktigste forutsetningen for at vern av Maridalen skal lykkes, er at bygda får utvikle seg i samsvar med verne-
formålet,» , skriver Maridalens Venners leder Tor Øystein Olsen. ARKIVFOTO

KRONIKK
Tor Øystien Olsen
leder i Maridalen Vel
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