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Kunngjøring av vedtak om forskriftsendring for fire friluftsområder i 

Oslomarka 

 
Kongen i statsråd vedtok 17. desember 2021 endring av verneforskrifter etter markaloven i 

fire friluftslivsområder. Alle friluftslivsområdene ligger i Oslo kommune. Statsforvalteren 

informerer med dette brevet grunneiere og andre interessenter om vedtaket. 

Verneforskrifter og foredraget til kongelig resolusjon er lagt ut på vår hjemmeside 

www.statsforvalteren.no/ov). 

 

 

Vedtak om endring av forskrift 

I statsråd den 17. desember 2021 ble det vedtatt endrede verneforskrifter etter markaloven i fire 

friluftslivsområder i Oslo kommune. Disse er:  

• Skjennungsåsen friluftslivsområde  

• Godbekken friluftslivsområde  

• Hauktjern friluftslivsområde  

• Spinneren friluftslivsområde 

 

Vedtak fattet av regjeringen ved kongelig resolusjon (kgl.res.) kan ikke påklages.  

 

De nye forskriftene er lagt ut på Statsforvalterens hjemmeside (www.statsforvalteren.no/ov). Her 

ligger også foredraget til kgl.res., med sammendrag av innkomne uttalelser fra høringsprosessen, 

samt tilrådinger fra Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Mer informasjon er lagt ut på 

departementets hjemmeside www.kld.dep.no under «Siste nytt». Verneforskriftene vil også bli lagt ut 

på www.lovdata.no  

 

Oslo kommunen er både grunneier og forvaltningsmyndighet for de fire områdene og bes merke 

seg ny verneforskrift. 
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Formålet med endringen 

De fire friluftslivsområdene ble vernet med kgl.res. 4. oktober 2013 med hjemmel i markaloven 11. 

Formålet med vernet er generelt å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at områdene har 

særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare mye brukte friluftslivsområder uten større inngrep og 

tilrettelegginger, jf. verneforskriftenes § 1. 

 

De vedtatte endringene går ut på å tilpasse bestemmelsene til det som i dag legges til grunn for nye 

naturreservater i Oslomarka når det gjelder frilufts- og idrettsaktiviteter. Etter 2015 er det satt færre 

restriksjoner for tilrettelegging og gjennomføring av organiserte frilufts- og idrettsaktiviteter i nye 

naturreservater i Oslomarka. Dette medførte at de fire første friluftslivsområdene hadde noe 

strengere vernebestemmelser for overnevnte aktiviteter enn en rekke nye naturreservater og det 

nyeste friluftslivsområdet Kopperhaugene og Vindernhøgda. Ved dagens forskriftsendring er disse 

forskjellene fjernet. 

 

Kunngjøringen 

Denne kunngjøringen er sendt til berørte grunneiere, samt til lokale, regionale og sentrale instanser. 

Statsforvalteren vil også kunngjøre vedtaket i lokalpressen. Klima- og miljødepartementet sørger for 

kunngjøring i Norsk Lovtidende.  

 

Ta gjerne kontakt med Statsforvalteren dersom dere har spørsmål knyttet til forskriftsendringen.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ellen Lien 

seksjonssjef 

  

 

Eldfrid Engen 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
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