
 

 

                                                                                                                                         

Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  20. mai 2014, kl. 12.00-15.00.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. 

 

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

 Navn Instans 

Leder Kjell B. Hansen Buskerud, Ringeriksregionen, Ringerike 

kommune 

Nestleder  Hans-Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 

Medlem Bente Lier Skiforeningen 

Varamedlem Øysten Eriksen Søreide Oslo kommune 

Medlem Ildri Eidem Løvaas Folloregionen, Oppegård kommune 

Medlem Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

Varamedlem Ivar Glomstein Oslo Idrettskrets 

Varamedlem Sverre A. Larssen DNT Oslo og omegn 

Medlem Lisbeth Hammer Krog Asker/Bærum, Bærum kommune 

Medlem Knut Bjella Norges Skogeierforbund 

Medlem Rolf Hatlingshus Norskog 

Medlem Tore Faller Representant for velforeningene, 

Solemskogen vel 

Medlem Øivind Sand Romerike-regionen, Rælingen kommune 

Medlem Hjalmar Eide NJFF - Akerhus 

 

Forfall fra Markarådet:  

Guri Melby (medlem, Oslo kommune), Harald Tyrdal (medlem, Oppland/Hadeland, Lunner 

kommune), Karen V. Lykke Syse (medlem, DNT Oslo og Omegn), Knut Frigaard (medlem, 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Oda Marie Often (medlem, Akershus Idrettskrets) 

og Stina Mehus (medlem, Akershus Bondelag) 

 

Det stilte ikke varamedlem for Harald Tyrdal, Knut Frigaard, Oda Marie Often eller Stina 

Mehus.   

 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2014/464 
Sekretær 
Tone Mejlgaard 

Vår dato 
18.06.2014 



Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Anne-Marie Vikla (deler av møtet), Ellen Lien (deler 

av møtet), Marit Lillesveen (deler av møtet), Jostein Meisdalen (deler av møtet), Are Heden 

(deler av møtet) og Tone Mejlgaard (referent) 

 
Det var 14 stemmeberettigede til stede. 

 

Møteleder:  
Kjell B. Hansen (leder, Buskerud/Ringerike kommune). 

 

 

Sak 11/14 Godkjenning av møteinnkalling  
  Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

   

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Møteinnkallingen godkjennes. 

 

Vedtak: 

 Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Sak 12/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokollen fra møtet 7. januar 2014 ble tatt opp til godkjenning.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Protokollen godkjennes. 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

Sak 13/14 Statusoppdatering - revisjon av skogbrukslovens markaforskrift  
Markarådet har ved flere anledninger etterlyst fremdrift i departementenes 

arbeid med revisjon av markaforskriften. I henhold til vedtak i Markarådet 27. 

august 2013, sak 16/13, ble det 20. desember 2013 sendt en purring i brevs 

form til Landbruks- og matdepartementet med kopi til Miljøverndepartementet. 

Etter at nytt purringsbrev ble sendt 27. februar 20414, gir Landbruks- og 

matdepartementet i brev av 10. mars 2014 en orientering om fremdriften i 

arbeidet med revidering av forskriften. Slik det ser ut nå tar departementet sikte 

på at markaforskriften kommer på høring i 2014.  

 

 Innlegg/ kommentarer: 

  Ingen. 

 



  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Saken tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 14/14 Statusoppdatering - retningslinjer for saksbehandling av stier og 
løyper i Marka  
Fylkesmannens forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i 

Marka ble oversendt Miljøverndepartementet 8. august 2013. I Markarådsmøtet 

7. januar 2014 videreformidlet fylkesmiljøvernsjefen at departementet regnet 

med å kunne gi en tilbakemelding på forslaget i starten av 2014. Tone 

Mejlgaard videreformidlet ny statusoppdatering fra departementet. 

Departementet har ikke noe nytt å melde, annet enn at saken ligger til 

behandling. Markarådet sender departementet en forespørsel om fremdriften i 

arbeidet. 

 

  Innlegg/kommentarer:  

  Bente Lier 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Saken tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet sender departementet en forespørsel om fremdriften i arbeidet. 

 

 

Sak 17/14 Årsberetning for 2013  
Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til Markarådets årsberetning for 2013. 

Årsberetningen ble lagt frem for behandling. I forslag til årsberetning kap. 4.1 

”Markarådets oppgaver og myndighet” står det følgende: ”Markarådet er ikke 

et beslutningsorgan”. Dette medfører ikke korrekthet, og denne setningen må 

endres til ”Markarådet er ikke et forvaltningsorgan”. Det fremkom videre i 

møtet at det til årsberetningen med fordel kunne vært vedlagt en oversikt over 

saker behandlet av kommunene som har vedrørt Marka i perioden 2009-2013. 

Arbeidsutvalget ser på denne muligheten ved utarbeidelse av fremtidige 

årsberetninger.  

 

Innlegg/kommentarer: 

  Øivind Sand 

Knut Bjella 

Ingerid Janssen Helseth 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådets årsberetning for 2013 godkjennes med de nødvendige endringer 

som fremkom i møtet. 

  

 

 



Vedtak: 

Markarådets årsberetning for 2013 godkjennes med de nødvendige endringer 

som fremkom i møtet. 

 

Vedlegg: 

Vedtatt årsberetning for 2013. 

 

 

Sak 15/14 Markering av markalovens femårsjubileum (kl. 12.20-12.50) 
Markaloven er fem år i år. Som ”markadirektorat” planlegger Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus i den sammenheng et jubileumsseminar. Jubileumsseminaret 

avholdes 29. august 2014 på Voksenåsen kultur- og konferansehotell. Aktører 

og myndigheter med interesser og forvaltningsansvar i Marka inviteres til å 

delta på seminaret. Fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie Vikla, informerte om 

hovedrammene for dagen. Dagen skal i hovedtrekk bestå av faglig seminar, 

felles middag for deltakere på seminaret og kveldsarrangement for 

allmennheten på Frognerseteren friluftssenter med bl.a. naturskildring av 

Marka og konsert. Forberedelsene skjer i samarbeid med OOF. Se for øvrig 

vedlagte presentasjon.  

 

Avslutningsvis kom Markarådet med forslag til seminarets innhold og form ut 

fra tilsendt utkast til program, samt innspill til aktuelle aktører som bør 

inviteres til å delta.  

 

Innlegg/kommentarer:  

  Knut Bjella 

  Øivind Sand 

  Bente Lier  

  Sverre Larsen 

Ingrid Janssen Helseth 

  Ildri Eidem Løvaas  

Øivind Sand  

Lisbeth Hammer Krog 

Hans-Petter Aas 

   

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Det forutsettes at Markarådets forslag til seminarets innhold og form tas med i 

den videre planleggingen av jubileumsseminaret. 

 

Vedtak: 

Det forutsettes at Markarådets forslag til seminarets innhold og form tas med i 

den videre planleggingen av jubileumsseminaret. 

 

Vedlegg: 

Presentasjon av Anne-Marie Vikla. 

 

 

Sak 16/14 Markarådets budsjett for 2014  
Fylkesmiljøvernsjefen orienterte om Markarådets budsjett for 2014. Store deler 

av budsjettet er satt av for å dekke utgifter knyttet til sekretariatsfunksjonen, 



men det er også satt av midler til møter og møtegodtgjørelser. Markarådet 

drøftet behovet for mer ressurser hos sekretariatet.  

 

  Innlegg/kommentarer:  

  Knut Bjella 

Bente Lier 

  Kjell B. Hansen 

  Bente Lier 

Ildri Eidem Løvaas 

Hans-Petter Aas  

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Saken tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 18/14 Konsekvenser av at myndigheten etter markalovens § 6, 1. ledd er 
delegert Fylkesmannen - oppfølging av sak 8/14  
Fylkesmannen ble i brev av 7. oktober 2013 fra Miljøverndepartementet 

delegert myndigheten etter markaloven § 6, 1. ledd til å gi tillatelse til 

igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som 

vedrører Marka. Jostein Meisdalen, rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, orienterte kort om konsekvensene av at denne myndigheten er 

delegert den enkelte Fylkesmannen i det fylket arealplanen ligger innenfor.  

 

Innlegg/kommentarer:  

  Ingerid Janssen Helseth 

 

   Arbeidsutvalgets innstilling:  
Saken tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 19/14 Idrettsanlegg i Marka  
OOFs Flerbruksplan for Marka 2014-2020 

Hans-Petter Aas orienterte om at Oslo og Omland Friluftsråd har innhentet og 

utarbeidet en samlet oversikt over eksisterende og planlagte tiltak i Marka, i 

form av en flerbruksplan for Marka. Flerbruksplanen inneholder blant annet en 

oversikt over stier, bosettinger, langrennsanlegg, skiskytingsanlegg og områder 

vernet etter naturmangfoldloven (ikke uttømmende), se for øvrig vedlagt 

presentasjon. Dokumentet skal fungere som en kunnskapsbringer. Det ble en 

dialog i Markarådet om flerbruksplanen. 

    

Innlegg/kommentarer: 

  Ingerid Janssen Helseth 

  Hjalmar Eide  



Bente Lier  

Tore Faller  

Ivar Glomstein 

Øivind Sand  

Rolf Hatlinghus  

 

  Fylkesmannens behandling av idrettsanlegg i Marka 

Overingeniør Marit Lillesveen orienterte om Fylkesmannens behandling av 

idrettsanlegg i Marka så langt. Prosessen for saksbehandling av idrettsanlegg i 

Marka og momenter som vektlegges ved behandlingen fremgår av vedlagte 

presentasjon.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Ivar Glomstein  

Ingerid Janssen Helseth 

Lisbeth Hammer Krog  

Bente Lier 

Knut Bjella 

 

Forslag til detaljregulering for Franskleiv skianlegg  

Marit Lillesveen orienterte om forslag til detaljregulering for Franskleiv 

skianlegg i Vestmarka, Bærum kommune og om Fylkesmannens foreløpige 

vurdering av planforslaget. Orienteringen ble etterfulgt av en dialog om 

planforslaget. Markarådet var videre inne på en overordnet drøftelse av behovet 

for og ringvirkningene av lokale kontra regionale idrettsanlegg. 

Representantene i Markarådet var enige om å stille seg positivt til 

regulering/utvikling av Franskleiv skianlegg.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Lisbeth Hammer Krog  

Ildri Eidem Løvaas 

Øivind Sand  

Knut Bjella  

Ivar Glomstein   

Bente Lier   

Hans-Petter Aas  

Sverre Larsen  

Rolf Hatlinghus  

 

  Forslag til detaljregulering for Lillomarka arena 

Jostein Meisdalen orienterte om forslag til detaljregulering for Lillomarka 

arena i Oslo kommune og om Fylkesmannens foreløpige vurdering av 

planforslaget. Det ble deretter en debatt om forslaget til detaljregulering.  

 

Innlegg/kommentarer:  

Sverre Larsen  

Tore Faller  

Bente Lier   

Ildri Eidem Løvaas  

Hans-Petter Aas  



Rolf Hatlinghus  

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Saken tas til orientering og Markarådets råd tas med som innspill i 

Fylkesmannens videre behandling av de to planforslagene.    

 

  Øyvind Sand fremmet følgende forslag til vedtak: 

Markarådet stiller seg positivt til planforslaget fra Bærum kommune om 

regulering/utvikling av Franskleiv skianlegg.  

 

Kjell B. Hansen fremmet følgende forslag til vedtak: 

Markarådet er i utgangspunktet positiv til Lillomarka arena under forutsetning 

av at Fylkesmannens merknader, jfr. vedlagt presentasjon, blir hensyntatt.  

 

Vedtak: 

Markarådet stiller seg positivt til planforslaget fra Bærum kommune om 

regulering/utvikling av Franskleiv skianlegg.  

 

Markarådet er i utgangspunktet positiv til Lillomarka arena under forutsetning 

av at Fylkesmannens merknader, jfr. vedlagt presentasjon, blir hensyntatt.  

 

Votering: Enstemmig. 

 

  Vedlegg:   

  Presentasjon av Hans-Petter Aas 

  Presentasjon av Marit Lillesveen 

  Presentasjon av Jostein Meisdalen 

 

 

Sak 20/14 Saker til neste møte i Markarådet  
  Det ble fremmet følgende forslag til saker i neste Markarådsmøte: 

 Løvenskiold skytebane i Bærum kommune. 

 Budsjett for 2015. 

 Virkninger av markalovens unntak for offentlige infrastrukturanlegg. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Lisbeth Hammer Krog 

Bente Lier 

Ingerid Janssen Helseth 

Ildri Eidem Løvaas 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i 

innkallingen til neste møte i Markarådet. 

 

Vedtak: 

Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i 

innkallingen til neste møte i Markarådet. 

 

 



Neste møte i Markarådet er 24. september 2014. Eventuelle innspill til saker sendes 

sekretariatet senest 4 uker før møtet. 

 

Møtet slutt ca. kl. 14.30. 

 

 

Referent: 

Tone Mejlgaard 

sekretær for Markarådet 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Vedtatt årsberetning for 2013 

2. Presentasjon av Anne-Marie Vikla 

3. Presentasjon av Hans-Petter Aas 

4. Presentasjon av Marit Lillesveen 

5. Presentasjon av Jostein Meisdalen 

 

 


