Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 6. mars 2022

Oslo - den blå og grønne byen
Oslo ligger vakkert til ved fjorden og marka. Vi som bor her har kort vei til både sjøen og
skogen. Det gir oss unike muligheter til å oppleve naturen.
Men også her er naturen truet. Oslofjorden er en syk fjord, der livet holder på å forsvinne.
Påvirkningsbildet er sammensatt, men hovedårsakene er utslipp av næringssalter fra avløp
og jordbruk.
Det er også et enormt press på de få naturområdene vi har igjen, også i Norge. Særlig
strandlinjen er under press, og folks tilgang til fjord og natur reduseres på grunn av aktiv
nedbyggingspolitikk. Det rødgrønne byrådet og Oslo kommune har de siste årene jobbet for
at vi skal få en fjordby, avdekket ulovligheter i strandsonen og kjøpt tilbake strandtomt.
Men arealendringer og nedbygging av natur er hovedgrunnen til tap av naturmangfold og den
naturkrisen vi i dag står overfor, både globalt og i Norge. I sak etter sak taper naturen til fordel
for utbygging som isolert sett alle kan være gode formål, men som samlet sett er dette kritisk
for arter og naturmangfoldet. Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering, og Stortinget har satt
et mål om 15 % restaurering av forringet natur innen 2025. Dette skal vi ha med oss i den
videre utviklingen av byen.
Klimaendringene vil både gjøre byen vår varmere og gi oss mer og kraftigere nedbør. Under
hetebølger er hundremeterskoger, grønne lunger, parker og marka helt avgjørende for å gi
folk uten hager et sted å søke tilflukt. Temperaturforskjellene mellom asfalterte områder og
parker kan komme opp i 10 grader i Oslo under hetebølger. I tillegg til å være viktige
levesteder for dyre- og planteliv, betyr dette at det blir enormt viktig å ta vare på de grønne
lungene vi har, særlig i tettbebygde strøk. Sammen med blant annet åpne bekker og elver
bidrar grønne områder også til å håndtere økte nedbørsmengder og redusere skader fra
styrtregn.
Oslo kommune er kjent for sin storstilte satsing på klima. Økte kutt i byens klimagassutslipp
er nå i stor grad avhengig av at Oslo kommune får flere virkemidler til rådighet fra regjeringen.
I tillegg til klimasatsingen, må Oslo kommune bli en foregangsby på natur, naturmangfold og
friluftsliv i og rundt byen - en virkelig blå og grønn by.
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Oslo kommune skal tilstrebe arealnøytralitet. Nedbygging av natur skal i
utgangspunktet ikke skje, utover allerede regulerte eller planlagte boligområder. Så
langt som mulig skal nedbyggingen kompenseres gjennom reetablering av et
tilsvarende verdifullt naturområde. Det må utvikles retningslinjer for hvilke tilfeller det
er kan tillates nedbygging, der hensyn til klima, naturmangfold, sosioøkonomiske
forhold og lokalbefolkningens ønsker vektlegges.
Marka, Hundremeterskogene, parker og de andre grønne lungene våre må bevares,
Det samme gjelder blågrønne korridorer.
Oslo kommune skal satse på restaurering av myr, reetablering av grønne områder,
marine områder i Oslofjorden og gjenåpning av lukkede bekker og elver. Kommunens
satsing på plukkhogst og “eventyrskoger” skal videreføres og styrkes.
Det må opparbeides grønne lunger i blokkområder der dette ikke finnes i dag.
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Nye byggeprosjekter må få pålegg om parker og grøntområder med trær mellom
blokkene, i tillegg til større grøntområder innen 300 m radius.
Det må stilles strenge krav til utslipp i Oslofjorden. Alle kloakkanlegg rundt fjorden må
ha gode rensesystemer, inkludert for nitrogen. Det må bli forbudt for fritidsbåter å
tømme septik i Oslofjorden og det skal tilrettelegges for egnede tømmeplasser. Oslo
kommune skal arbeide aktivt for at kommunene i hele Oslofjordens nedbørsfelt
håndhever regelverket for bruk av gjødsel. Oslo kommune bør, sammen med de
andre berørte kommunene, ta initiativ til rehabilitering av Oslofjorden.
Oslo kommune skal bidra aktivt i arbeidet for å rydde opp marint søppel, redusere
tilførsel av marint søppel og mikroplast og få på plass gode ordninger for innsamling
av brukte fiskeredskaper.
Det må stilles strenge krav til biologisk mangfold og hensyn til stedegne arter og
økosystemer i parker og grøntområder ved nye byggeprosjekter.
Biologisk mangfold skal styrkes i eksisterende parker og grøntområder.
Oslo kommune kjøper opp flere strandeiendommer til friluftsområder, og sørger for at
den siste fjordbyutviklingen avsetter store friluftsområder langs fjorden.
Oslo kommune strammer inn praktisering av 20 meters avstandskravet til vassdrag og
sikrer utvidelse av friluftsområder langs vassdragene.
Arbeide for flere og bedre badeanlegg og friluftsområder langs hele kystlinjen.

