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Innspill til melding om oppstart av vernearbeid for 
deler av Østmarka  
 
Vi viser til melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka, datert 9. oktober. Nordre Follo 
kommune v/ Utvalg for klima, teknikk og miljø behandlet saken 25. november og vedtok å gi 
følgende innspill: 
 
Kommunen er positiv til at hele det foreslåtte utredningsområdet som omfatter Nordre Follo 
kommunes eiendom (Krokholmarka), omfattes av fremtidig vern. Det er imidlertid noen viktige 
momenter som må hensyntas: 
 

• Grusveien mellom Krokhol golfbane og Skjelbreia (Høykrokholveien) er vinterstid en særdeles 
mye brukt skiløype og én av hovedfartsårene for skiturer videre innover i Marka. Det er også 
etablert en tilrettelagt fiskeplass for bevegelseshemmede ved vannet Tretjerna. Brukere av 
fiskeplassen bruker Høykrokholveien som adkomstvei med bil og tar seg videre frem med 
rullestol de siste 400 meterne på tilrettelagt rullestolsti. Høykrokholveien må således bevares 
og kommunen foreslår å løse dette på tilsvarende måte som i Rondane nasjonalpark, hvor 
veier og kraftlinjer er tatt ut som «korridorer» i verneområdet. 
 

• Kommunen mener det er sterke argumenter for at demningen i Svartoren bør beholdes slik 
den er i dag av hensyn til friluftslivet. Svartoren har vært oppdemmet siden 1800-tallet, først 
med tømmerdemning og fra 1958 med dagens betongdemning. Uten demningen vil 
Svartoren gå fra å være et langt, smalt og dypt vann, til å bli en middels stor bekk. Svartoren 
er svært viktig for friluftslivet og mye brukt til aktiviteter som padling, fiske, bading og 
turskøyting. Det ligger også flere godt besøkte bålplasser langs vannet. Midt i Svartoren 
ligger en manuell flåte, som er en viktig del av stinettet i et meget populært og mye brukt 
friluftsområde. 
 

• Det er et omfattende og mye brukt skiløypenett i Østmarka. Kommunen mener det er viktig 
at vernebestemmelsene sikrer at det eksisterende skiløypenettet fortsatt skal kunne 
prepareres med stor maskin. 
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• Omlag 10 000 dekar av kommunalt eid skog i Krokholmarka er med i utredningen for ny 
nasjonalpark. Nordre Follo kommune som grunneier forventer økonomisk erstatning etter 
vanlige regler for eventuell båndlegging av kommunalt eid areal. 
 

• Området ved Krokhol golfbane, som har umiddelbar adkomst via Enebakkveien, foreslås 
vurdert som mulig lokalitet for et eventuelt nasjonalparksenter. 

 
 
Med hilsen 
 
Kjersti Gram Andersen Maja Dinéh Sørheim 
fagsjef     spesialrådgiver miljø    
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