
Vedtak i sak om høringsinnspill til verneprosess i Østmarka i Enebakk kommunestyre 14. desember 
2020 

 

1. Enebakk kommune vurderer at området som foreslås er tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
Markaloven. Forslag til vern frafalles.  

2. Enebakk kommune mener det ikke er juridisk grunnlag for å gå videre med utredning i den form 
som går fram av Melding om oppstart av verneplanarbeid.  

3. Enebakk kommune henviser til § 35 i naturmangfoldloven som har følgende tekst: "Som 
nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative 
økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep" Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
har i sin faglige vurdering til Miljødirektoratet 17. desember 2018 omtalt inngrepsfrie naturområder 
(INON områder). Her pekes det på at 93 % av dagens nasjonalparker består av INON områder. Med 
eksisterende naturreservater lagt inn, viser fylkesmannen til at i Østmarka vil INON områder utgjøre 
bare 7%. Miljødirektoratet, statens øverste fagorgan skriver i sin faglige vurdering til departementet 
datert 12. mars 2019, at det er: "mange tekniske inngrep i Østmarka i form av veier, kraftlinjer og 
damanlegg som kommer i konflikt med kravene til nasjonalparker." "Innlemming av veier i en 
nasjonalpark er problematisk knyttet til hjemmelsgrunnlag og videre en lite ønskelig 
forvaltningspraksis. En forutsetning for å etablere en nasjonalpark i deler av Østmarka vil være at 
veier i all hovedsak tilbakeføres i forkant av vernevedtaket." "Det kan på samme måte være aktuelt å 
fjerne damanlegg for å gjenopprette naturlig vannføring med tilhørende økologiske prosesser." 
Mange av disse faglige innspillene fra Miljødirektoratet er frafalt i Departementets oppdagsbrev. 
Dette endrer ikke det juridiske grunnlaget som framgår av lovteksten. Store arealer av det området 
som nå utredes som nasjonalpark har så store inngrep at det ikke kvalifiserer til status som 
nasjonalpark. Et eksempel på inngrep, i tillegg til det Fylkesmannen og Miljødirektoratet har påpekt, 
er de mange hyttene som ligger spredt rundt en rekke vann i området.  

4. Enebakk kommune er opptatt av at Østmarka kan videreføres som nærfriluftsområde for alle som 
bor rundt Østmarka. Det kan best videreføres ved dagens verneregimer gjennom Markaloven og 
bestemmelser for eksisterende Naturreservater. Nye verneregimer vil innebære økt byråkrati og 
mindre lokal og regional påvirkning på forvaltning av Østmarka som et unikt friluftsområde for de 
som bor rundt Østmarka.  

5. Biologisk mangfold ivaretas best ved at vernebestemmelsene i eksisterende reservater 
videreføres. Å innlemme reservatene i en nasjonalpark kan svekke denne vernestatusen og føre til 
økt press mot vernede områdene. Dette er områder som i dag er relativt utilgjengelig for folk flest og 
som ikke er belastet av mye bruk i dagens verneregime. 


