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Innspill til oppstartsmelding av verneplanarbeid - nasjonalpark i Østmarka 
 
Vedlagt er Rælingen kommunes innspill til oppstartsmelding av verneplanarbeid. Innspillet er 
politisk behandlet i kommuneplanutvalget 14.12.2020. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Joakim Lyngen 
Fagleder friluftsliv og naturforvaltning 

 
Vedlegg 
1 Rælingen kommunes innspill til oppstartsmelding av verneplanarbeid 
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Saksprotokoll i Kommuneplanutvalget - 14.12.2020  
 
Behandling: 
 

Jan Ole Enlid (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
Kommunen forventer at friluftsområde som verneform blir utredet på lik linje som nasjonalpark i 
den hensikt å ha reell valgmulighet 
 
Øyvind Grimstad (SV) fremmet følgendefelles forslag fra SV og MDG følgende til vedtak: 
Rælingen kommune gir sin tilslutning til tiltakene som foreslås i oppstartsmelding av 
verneplanarbeidet for nasjonalpark i Østmarka. 
 
 
Votering: 
 

Forslag fra Grimstad ble satt opp mot  innstilling fra kommunedirektøren. 
Innstilling fra kommunedirektøren ble vedtatt mot én stemme (SV). 
 
Tilleggsforslag fra Enlid ble vedtatt mot én stemme (SV). 
 
 
Vedtak: 
 

1. Rælingen kommune oversender Fylkesmannen i Oslo og Viken følgende innspill til 
oppstartsmelding om verneplanarbeid: 
 

 Østmarka naturreservat inngår i utredningsområdet for en nasjonalpark i Østmarka, 
og Rælingens del av naturreservatet er kommunens eneste arealer innenfor 
utredningsområdet. Østmarka naturreservat har en streng verneform og innehar 
viktige og sårbare naturverdier. En nasjonalpark kan, som det også påpekes i 
oppstartsmeldingen, være en mulig turistattraksjon og derav bidra til en stor økning 
i antall besøkende i et område. Rælingen kommune mener det er problematisk å 
risikere en stor økning i antall besøkende i naturreservatet. Naturreservatet har 
heller ikke en sentral og naturlig plassering innenfor utredningsområdet. 
 

 Fra Rælingen er det kun Myrdammen som utpeker seg som en naturlig innfallsport 
til nasjonalparken. Myrdammen er et statlig sikra friluftslivsområde tilrettelagt med 
badeplass og aktiviteter. Her er det strandområder, grøntområder, grill- og 
bålplasser, frisbeegolfbane, sandvolleyballbane utleiehytte, turveier og turstier. 
Dersom naturreservatet inkluderes i den planlagte nasjonalparken vil Myrdammen 
ligge et steinkast fra nasjonalparkgrensen og fremstå som en naturlig innfallsport. 
Kommunen har en folketeller på Myrdammen som viser antall passeringer på én av 
inngangene til området, denne telleren viser over 150 000 passeringer i 2020. På 
tross av at bilvei og parkering på området er oppgradert i 2020 har 
parkeringsområdet hatt store utfordringer med å håndtere alle besøkende. Grunnet 
det allerede svært høye presset på parkeringsplasser er det problematisk om 
området lanseres som en innfallsport til nasjonalparken. Dersom naturreservatet 
ikke inngår i nasjonalparken vil derimot avstanden fra Myrdammen til 
nasjonalparkgrensa bli såpass lang at området ikke fremstår som en naturlig 
innfallsport.  
 

 Kommunen uttrykker en bekymring for en eventuelt økt bruk av området inntil 
Nordbysjøen. Norbysjøen ligger langs den østlige grensen av Østmarka 
naturreservat, og tett på den naturlige innfartsåren fra Myrdammen og retning 
øvrige deler av utredningsområdet. Nordbysjøen fungerer som krisevannkilde til 
befolkingen på Romerike. Det er strenge restriksjoner til bruken av området rundt 
vannet i dag, bla. er det forbud mot fisking, bading og telting. Kommunen ser 



utfordringer ved å risikere økt bruk av området tett på en drikkevannskilde. 
 

 Kommunen mener det er viktig å vurdere de indirekte effektene på skogbruket rundt 
nasjonalparken, både den generelle konflikten med utøvende friluftsliv og de 
potensielt økte kostnadene for skogbruket ved skader og større pågang av brukere. 
 
 

 En verneprosess inkluderer en rekke utredninger i forkant av et vern. Økt kunnskap 
om verdiene i området og hvilke arealer som innehar hvilke kvaliteter anser 
kommunen som positive ringvirkninger av en verneprosess, som gir et godt 
grunnlag for fremtidige beslutninger innenfor de kartlagte områdene. En 
nasjonalpark vil kunne gi naturverdiene innenfor området et sterkere vern mot ulike 
inngrep. Samtidig kan økt bruk av et område medføre negative konsekvenser og 
kommunen uttrykker også en generell bekymring til effekten av å styrke vernet i 
deler av marka og spør seg hvilken effekt dette på sikt kan ha for de delene av 
marka som ikke har et vern i tillegg til markagrensen.  
 

 Kommunen forventer at friluftsområde som verneform blir utredet på lik linje som 
nasjonalpark i den hensikt å ha reell valgmulighet. 

 


	Innspill til oppstartsmelding av verneplanarbeid - nasjonalpark i Østmarka
	Rælingen kommunes innspill til oppstartsmelding av verneplanarbeid

