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Uttalelse til melding om oppstart av vernearbeid for deler av 
Østmarka i Oslo og Viken fylke 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 9. oktober 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter naturmangfoldloven.  
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Det er varslet oppstart med verneprosess for deler av Østmarka, med hensikt å verne 
et større område som nasjonalpark. Vernet inngår i målet om å verne skogarealer i 
Norge og ivareta truede arter. Området ligger i all hovedsak innenfor markagrensen, 
etter markaloven. Det er tidligere foretatt utredningsarbeid av de naturfaglige 
verdiene i Østmarka med tanke på mulig vern som nasjonalpark.  
 
Uttalelse til planen 
Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser og en langsiktig forvaltning av disse 
ressursene er derfor viktig. Dersom ressursene bygges ned eller båndlegges på en 
annen måte, er de i mange tilfeller utilgjengelig i overskuelig framtid. Mineralressurser 
representerer store verdier. Utvinning av denne type ressurser gir grunnlag for annet 
næringsliv.  
 
Det foreslåtte verneområdet omfatter en punktregistrering av en grusforekomst 
Sandbakken1 hvor det har blitt drevet uttak. I grusdatabasen til Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) er det en kort beskrivelse av forekomsten. DMF har i dag ingen 
informasjon om at det er planer om ytterligere uttak, og vurderer at tilgangen på 

                                                           
 
1 Grusforekomst Sandbakken: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta_KS.Main?p_objid=65778&p_spraak=N 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta_KS.Main?p_objid=65778&p_spraak=N


 

 

 

2 

ressurser fra denne forekomsten ikke er av vesentlig betydning for tilgangen på 
byggeråstoffer i området. Grunneier bør likevel få mulighet til å vurdere og bli 
informert om virkningen av vernet, med tanke på tilgang på eventuelle gjenværende 
ressurser. 
 
DMF kan for øvrig ikke se at den foreslåtte planen berører andre registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi har 
derfor ingen flere merknader til varsel om oppstart av verneprosessen. 
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av vernearbeidet viser seg at noen av 
våre fagområder kan bli berørt, vil DMF komme tilbake med ytterligere vurderinger til 
høringen. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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