
Vedlegg 27. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo 

kommune, Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013  nr. 1173 om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo 

kommune, Oslo, gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 34/2, 42/1, 47/31 og 50/2 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 900 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og i 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde: 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan, samt 

forsiktig skjøtsel for å sikre utsikt fra Frønsvollen og Skjennungstua 

g) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

h) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

i) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

j) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

k) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

l) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

m) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet 

n) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

o) skirenn 

p) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

q) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi-, telefon 

og kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

r) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av                         

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

 

 



§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten 

c) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

f) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi-, telefon og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i 

etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h og i og § 7 

bokstav c. 

e) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

f) tiltak i forbindelse med oppgradering og drift av sentralnettet i og rundt Oslo 

g) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4  

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning.  

 

 

 

II 

  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



Vedlegg 28. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1174 om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo, gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 60/2 og 61/1 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 805 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og i 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde: 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

g) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

j) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

k) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10. 

l) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

m) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

n) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

o) skirenn 

p) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd. 

 

§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

 

 



§ 6 bokstav e) skal lyde: 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h og i og § 7 

bokstav c 

e) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

f) tiltak i forbindelse med oppgradering og drift av sentralnettet i og rundt Oslo. 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

  



Vedlegg 29. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1175 om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo, 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 109/1 og 167/11 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 3674 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og i 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde: 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

g) vedlikehold av eksisterende veier, jernbane og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

j) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

k) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

l) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

m) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

n) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

o) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

p) skirenn 

q) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

r) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

s) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

 

 



§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

c) nødvendig motorferdsel på vei 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

f) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltingsmyndigheten. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) gjennomføring av minnemarkeringer og kulturelle arrangementer og nødvendig 

motorisert ferdsel i forbindelse med dette 

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h, i og j og § 

7 bokstav c  

f) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier, ledninger og jernbane. 

g) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4  

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning.  

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



 

Vedlegg 30. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1176 om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo, 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 170/2, 171/7, 171/11, 171/49, 172/4, 

172/103, 172/120 og 174/5 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 3460 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og i 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde: 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) vedlikehold av eksisterende bygninger 

g) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

j) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

k) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

l) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

m) hogst av ved til eget bruk på hytter i friluftslivsområdet, i samsvar med godkjent 

forvaltningsplan for området jf. § 10. 

n) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

o) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

p) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

q) skirenn 

r) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

s) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 



 

§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

d) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) anleggelse av én flerbrukstrase gjennom området 

d) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav f, h, i, j og § 7 

bokstav c og d 

f) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

g) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi-,     

og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 


