
Innspill til verneprosessen for nasjonalpark i Østmarka  

fra Interessegruppe for hytteeiere i Marka 
 

Interessegruppe for hytteeiere i Marka vil gjerne komme med innspill i forbindelse med oppstart av 

verneprosess for nasjonalpark i Østmarka. 

Vi representerer hytteeiere som har hytte innenfor markagrensa, og er hytteeiernes representant i 

markarådet. 

Våre medlemmer er svært opptatt av å ta vare på naturverdiene i Marka, og verne Marka for 

friluftsliv. Det er på grunn av disse verdiene vi har hytte i Oslomarka som er et unikt område på 

mange måter.  

Når det gjelder spørsmålet om det bør opprettes en nasjonalpark i Østmarka, så legger vi merke til at 

det virker som vedtaket om at det skal opprettes en nasjonalpark, allerede er fattet. Det vi inviteres 

til er å komme med kommentarer til hvordan reglene for denne nasjonalparken skal utformes. Det 

virker som om svaret er gitt, før spørsmålet er stilt. Det kan være at det er en hensiktsmessig prosess. 

Det er synd at det ikke er lagt opp til en bred diskusjon om behovet for en nasjonalpark.  

Vårt synspunkt er at nasjonalpark ikke er en egnet vernestrategi for Østmarka. Nasjonalpark er egnet 

for uberørt natur med svært beskjedne tekniske inngrep. Østmarka ligger nær Oslo. Marka rundt 

Oslo var en viktig forutsetning for at Oslo utviklet seg til en industriby og vokste til å bli Norges 

hovedstad. Fra gammelt av har gruvedrift, vannforsyning, veier og ikke minst skogsdrift og 

tømmerfløting gitt varige spor etter menneskelig aktivitet i alle markene rundt Oslo, kanskje spesielt i 

Østmarka.  

Nasjonalpark som verneform, er opprettet for å ta vare på uberørt natur. Østmarka er langt fra urørt. 

Den er tvert imot preget av menneskelige inngrep gjennom generasjoner.  

Dette er:  

• Veier 

• Kraftledning  

• Boliger 

• Vangen skistue  

• Hytter  

• Dammer. Så å si alle vannene i området er demmet opp. 

• Skiløyper 

Østmarka er i dag vernet av markaloven. I tillegg er deler av området naturreservat. Mesteparten av 

området er også eid av Oslo kommune som ikke driver skogsdrift. En nasjonalpark vil bety vern på 

vern på vern. Dette er uhensiktsmessig og vil skape merarbeid og uklarhet. 

Hele Østmarka er vernet etter markaloven. Det er nå 11 år siden markaloven trådde i kraft. Loven har 
fungert etter hensikten, og har lagt betydelige begrensninger på utbyggingen innen markagrensa. 
Noen områder har blitt vernet etter naturmangfoldloven, andre områder har blitt vernet etter 
markalovens særskilte vern av friluftslivsområder. Det er vanskelig å se at ikke disse tre 
verneformene til sammen utgjør et tilstrekkelig vern for de områdene det er snakk om å gjøre til 
nasjonalpark. 

Det største problemet knyttet til vern av Østmarka for fremtidige generasjoner er utbygging i Markas 
randsoner. Idrettsanlegg og offentlige installasjoner som Politiets beredskapssenter, er eksempler på 



hvordan Oslomarka er utsatt for utbygging. Men slike arealer er ikke omfattet av forslaget om en 
nasjonalpark.  

Det er ganske trolig at en nasjonalpark vil legge ytterligere press på utbygging av slike områder. For 
eksempel vil utbyggingen av et nasjonalparksenter ganske sikkert bli foreslått innenfor markagrensa, 
og vil sånn sett være med på en ytterligere utbygging av områdene vernet av markaloven.  

Vi legger også merke til at tilhengere av nasjonalparken synes det vil være positivt med større 
turiststrøm i Østmarka. Østmarka er et av de mest benyttede skogsområdene i Norge. Økt 
turiststrøm og tilrettelegging for turister vil kunne være med å øke slitasjen i hele Østmarka som vil 
stride mot formålet med vernet. 

Det er rundt 90 hytter i området. Rausjømarka vel har skrevet en grundig høringsuttalelse om mulige 
problemer en nasjonalpark i Østmarka vil kunne føre til for dem. Vi slutter oss til deres bekymring, og 
vil trekke fram disse punktene som viktige: 

• Vedlikehold og eventuelt endringer av hytte/bygg 

• Vanntilførsel 

• Hogst og pleie av egen tomt 

• Muligheten for å hogge trær på nabotomt 

• Muligheten for å felle trær for å skaffe seg ved  

• Det å ta seg frem til egen hytte og frakte med utstyr, varer, materialer og andre ting 

• Kjørerettigheter 

• Bruk og oppbevaring av båt 

• Jakt og fiske 

• Enkle og gratis søkeprosesser 
 
Konklusjon: 
Interessegruppe for hytteeiere i Marka har svært vanskelig for å forstå at en nasjonalpark i Østmarka 
er det rette tiltaket for å sikre at også framtidas generasjoner vil få glede av dette unike 
skogsområdet. For oss er det viktig at hytteeiernes opparbeidete rettigheter ikke blir begrenset. 
Dette gjelder først og fremst anledning til ferdsel og vedlikehold av egen tomt og hytte. 
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