
 

 

Innspill til «melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka» 

 

Referanse til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 09.10.20 «Melding om oppstart av 
vernearbeid for deler av Østmarka», synspunkter fra ulike interessenter. Viken skog er et 
skogeiersamvirke med over 9000 andelseiere på Østlandet. Follo Skogeierlag representerer bl.a. 
Nordre Follo med nærhet til verneområdet og verneprosessen.  

Follo Skogeierlag ønsker ved dette innspillet å formidle prinsipielle synspunkt og presisere viktige 
forhold ved prosessen. Målsetningen er å bidra til best mulig grunnlag for riktigst mulig resultat. 

 

Synspunkter 

- Generelt er Viken skog og Follo skogeierlag kritiske til å ta store produktive skogarealer ut av 
produksjon. 
Utfasing av produktiv skog i det sentrale østlandsområdet vil kunne motvirke målsetting om 
økt bruk av trevirke i bygge-bransjen. 

- Vern eller bruk av skog som klimatiltak ble utredet av Miljødirektoratet, NIBIO og 
Landbruksdirektoratet i 2016: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m519/m519.pdf 
Her er konklusjonen at så lenge man driver et bærekraftig skogbruk der trevirket som tas ut 
brukes til å erstatte fossile ressurser, så er bruk et mer effektivt klimatiltak enn vern.  
Dette bygger på arbeidet som er gjort i FNs klimapanel. 
 

- Vi ønsker å støtte kommentarer om at eventuelt vern av private eiendommer skal være 
frivillig. 
Samtidig er det viktig at private grunneiere som har arealer som grenser inntil det området 
som foreslås vernet ikke får innskrenket sin mulighet for bruk av egen eiendom 
 

- Opprettelse av en nasjonalpark vil i praksis medføre større grad av byråkrati enn dagens 
marka-lovgivning. Når området ikke forvaltes aktivt som skogeiendom, vil vedlikehold av 
infrastruktur som veier, stier mm. måtte finansieres med offentlige midler og/eller utføres av 
ulike frivillige organisasjoner. Dette vil kunne gjøre tilgjengeligheten dårligere enn i dag. 
Et mildere og våtere klima vil isolert øke vedlikeholdsbehovet for alt fra veier til skiløyper.  
Vi forutsetter at slikt infrastrukturvedlikehold skal kunne gjøres uten vesentlige nye 
reguleringer sammenlignet med dagens. 
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