
 

 

                                                                                                                                         

Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  24. september 2014, kl. 12.00-14.40.  

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

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

 Navn Instans 

Leder Kjell B. Hansen (fra sak 24) Buskerud, Ringeriksregionen, Ringerike kommune 

Nestleder  Hans-Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 

 Bente Lier Skiforeningen 

 Ildri Eidem Løvaas Folloregionen, Oppegård kommune 

 Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

 Magne Brekke Oslo Idrettskrets 

 Karen V. Lykke Syse DNT Oslo og omegn 

 Knut Frigaard Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 

 Knut Bjella Norges Skogeierforbund 

 Stina Mehus Akershus Bondelag 

 Tore Faller Representant for velforeningene 

 Hjalmar Eide NJFF – Akershus 

 Lisbeth Hammer Krog (fra 

sak 28) 

Asker/Bærum, Bærum kommune 

 

Forfall: Guri Melby, Harald Tyrdal, Oda Marie Often, Rolf Hatlinghus, Øivind Sand.  

Det stilte ikke varamedlemmer for noen av de fraværende medlemmene. 

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ellen Lien (hele møtet), Are Heden (hele møtet) og 

Linda E. Eide (referent) 

Fra Klima- og miljødepartementet: Andre-Thomas Eid (forlot møtet etter sak 30) 

Andre: Tom Fremstad (OOF), Gjermund Andersen (NOA), Torgny Hasås (fra klokken 1255) 

Det var 11 stemmeberettigede til stede under sak 21-23, 12 stemmeberettigede til stede under sak 

24-27 og 13 stemmeberettigede til stede under sak 28-32. 

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

 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2014/464 
Sekretær 
Linda E. Eide 

Vår dato 
24.09.2014 



 
Sak 21/14 Godkjenning av møteinnkalling (kl. 12.00-12.05) 
  Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Møteinnkallingen godkjennes. 

Vedtak: 

 Møteinnkallingen godkjennes. 

 

Sak 22/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokollen fra møtet 20. mai 2014 ble tatt opp til godkjenning.  

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Protokollen godkjennes. 

Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

Sak 23/14 Orientering om oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer   
Klima- og miljødepartementet har siden møtet 7. januar 2014 oppnevnt 

følgende nye medlemmer/varamedlemmer til Markarådet: 

 Øystein Eriksen Søreide, varamedlem for Oslo kommune. 

 Magne Brekke, medlem for Oslo Idrettskrets.  

 Robert Gausen, varamedlem for Oslo Idrettskrets.  

 Jon Hindar, varamedlem for Skiforeningen.  

De nye medlemmene/varamedlemmene erstatter henholdsvis; 

 Kristin Vinje, varamedlem for Oslo kommune. 

 Ingrid Tollånes, medlem for Oslo Idrettskrets. 

 Ivar Glomstein, varamedlem for Oslo Idrettskrets. 

 Knut Halvor Hansen, varamedlem for Skiforeningen.  

 Ingen innlegg/kommentarer. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Saken tas til orientering. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Sak 24/14 Valg av ny representant til Markarådets arbeidsutvalg   
Ingrid Tollånes, tidligere generalsekretær i Oslo Idrettskrets, har gått ut av 

Markarådet og følgelig arbeidsutvalget. Det måtte derfor velges ny representant 



i arbeidsutvalget. I møteinnkallingen ble det anmodet om å sende inn forslag til 

kandidat. Nestleder Hans Petter Aas informerte om at ingen forslag kom inn. 

Bente Lier ble foreslått i møtet.  

Ved valg av representant til arbeidsutvalget følges retningslinjene for valg av 

nestleder, jf. s. 4 i brev fra Miljøverndepartementet datert 9. november 2011 

”Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets 

leder og nærmere detaljer om første møte”.  

Ingen innlegg/kommentarer. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Bente Lier velges som ny representant i arbeidsutvalget. 

Vedtak: 
Rådet velger Bente Lier som ny representant i arbeidsutvalget. 

Sak 25/14 Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka  
Fylkesmannens forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i 

Marka ble oversendt departementet 8. august 2013. Markarådet har i flere 

møter hatt dette temaet på sakslisten. I henhold til vedtak i møte 20. mai 2014, 

sak 14/14, har arbeidsutvalget sendt Klima- og miljødepartementet brev med 

forespørsel om status og forventet fremdrift i arbeidet med retningslinjene. 

Andre-Thomas Eid, seniorrådgiver hos Klima- og miljødepartementet, 

orienterte Markarådet muntlig om dette. Departementet anslår at de er ferdige 

med å omstrukturere og redigere Fylkesmannens utkast før jul i år.  

Innlegg/kommentarer: 

 Bente Lier 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Klima- og miljødepartementet i møtet. 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Klima- og miljødepartementet i møtet. 

Sak 26/14 Planlagte idrettsanlegg i Marka – oppfølging av sak 19/14   
I møtet 20. mai 2014 ble Markarådet orientert om forslag til detaljregulering 

for Franskleiv skianlegg i Bærum kommune og om forslag til detaljregulering 

for Lillomarka arena i Oslo kommune. Markarådet fattet følgende enstemmig 

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.” 

Nestleder Hans Petter Aas brakte videre informasjon fra reguleringssjef Kjell 

Seeberg i Bærum kommune om at kommunen ser for seg behandling av saken i 

løpet av høsten. Den planlagte presentasjonen fra Seeberg utsettes til rådets 

møte i desember. 



Orientering om status for Lillomarka fra Oslo kommune utsettes også til rådets 

møte i desember, ettersom representanter fra Oslo kommune var forhindret fra 

å delta på møtet. 

 

Innlegg/kommentarer:  

  Ildri Eidem Løvaas 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Presentasjonene ble utsatt til rådets møte i desember 2014. 

Sak 27/14 Igangsatt reguleringsplanarbeid for oppgradering av 
Løvenskioldbanen i Bærum kommune  
Saken ble utsatt til rådets møte i desember. 

  Ingen innlegg/kommentarer.  

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Presentasjonen tas til orientering.  

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

Sak 28/14 Markarådets budsjett for 2015 og innspill til handlingsplan 
Fungerende fylkesmiljøvernsjef Are Hedén orienterte kort om hvilke ressurser 

rådet i dag bruker og har tilgjengelig, samt om at tilgjengelige ressurser for 

2015 ikke er kjent for Fylkesmannen på nåværende tidspunkt.  

Arbeidsutvalget har drøftet behovet for mer ressurser, og leder orienterte om 

utvalgets vurderinger. Blant annet mener arbeidsutvalget at det bør utarbeides 

en handlingsplan/håndbok for rådet. Det ble en drøftelse i Markarådet om 

behovet for mer ressurser og det kom innspill til en eventuell handlingsplan. 

 

Innlegg/kommentarer:  

Hansen 

Ildri Eidem Løvaas  

Ingerid Janssen Helseth  

Kjell Børre Hansen  

Ildri Eidem Løvaas  

Hans-Petter Aas  

Bente Lier  

Karen V. Lykke Syse  

Ingerid Janssen Helseth  

Knut Frigaard  

Ildri Eidem Løvaas  

Hans Petter Aas  

Tore Faller  

Knut Bjella   

Kjell Børre Hansen  



Ildri Eidem Løvaas  

Are Hedén  

Bente Lier  

Are Hedén  

Ellen Lien  

Are Hedén  

Kjell Børre Hansen  

Hans Petter Aas  

  Arbeidsutvalgets innstilling:  

Arbeidsutvalget drøfter og avklarer innspillene fra møtet med 

fylkesmiljøvernsjefen i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Vedtak: 

Arbeidsutvalget tar med seg konkrete forslag fra møtet inn i arbeidet med 

handlingsplanen, og drøfter og avklarer innspillene fra møtet med 

fylkesmiljøvernsjefen i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Sak 29/14 Konsekvenser av markalovens unntak for offentlige 
infrastrukturanlegg  
I henhold til markalovens § 7, pkt. 4, kan kommunale planer som vedrører 

Marka uten hensyn til lovens §§ 4 (arealformål) og 5 (forbud mot bygge- og 

anleggstiltak) åpne for etablering av offentlige infrastrukturanlegg. Fungerende 

fylkesmiljøvernsjef gav rådet en orientering om bakgrunn for og 

nødvendigheten av slike tiltak. Det ble deretter en prinsipiell diskusjon 

omkring hvordan disse tiltakene kan føre til forventninger om at det også kan 

gjennomføres andre tiltak i områdene, og hvilke utfordringer forventningene 

fører med seg. Arbeidsutvalget jobber frem en mer konkret sak til neste møte i 

rådet.  

Innlegg/kommentarer: 

Ildri Eidem Løvaas 

Kjell Børre Hansen 

Are Hedén 

Ildri Eidem Løvaas 

Knut Frigaard 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Presentasjonen tas til orientering. 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering, og saken tas opp igjen i rådets neste ordinære 

møte, med konkret forslag til vedtak fra arbeidsutvalget.  

Sak 30/14 Fylkesmannens praksis i byggesaker som gjelder gjenoppbygging av 
hytter i Marka  
 Interessegruppe for Hytter i Marka fremmet forslag til sak, se vedlegg 4 i 

møteinnkallingen. Dette på bakgrunn av Fylkesmannens uttalelser til søknader 

om gjenoppbygging av hytter i Marka i 2011, 2012 og 2014, se vedlegg 5 i 

møteinnkallingen. Fungerende fylkesmiljøvernsjef redegjorde for de juridiske 

skillene og Fylkesmannens praksis i byggesaker som gjelder gjenoppbygging 



av hytter i Marka som er i gråsonen. Rådet diskuterte fremlagte forslag til 

vedtak, rådets rolle i slike saker og Fylkesmannens praksis. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingerid Janssen Helseth  

Are Hedén 

Knut Frigaard  

Ingerid Janssen Helseth  

Knut Bjella  

Are Hedén 

Tore Faller  

Lisbeth Hammer Krog  

Ildri Eidem Løvaas  

Are Hedén  

Bente Lier  

Hans Petter Aas  

Karen V. Lykke Syse 

Stina Mehus  

Ildri Eidem Løvaas 

Are Hedén  

Kjell Børre Hansen  

Bente Lier 

Ingerid Janssen Helseth 

Knut Bjella 

Ingerid Janssen Helseth 

Hans Petter Aas  

  Bente Lier   

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Fylkesmannen i møtet. 

Vedtak:  

Markarådet tok saken til orientering og oppfordrer generelt Fylkesmannen til å 

hensynta lovens formål når skjønn utøves. Fylkesmannen oppfordres til å søke 

råd i Markarådet. 

Sak 31/14 Markavernprosessen - virkninger av overgangen fra markaloven til 
naturmangfoldloven 
Markarådet har i flere møter hatt markavernprosessen på sakslisten, men fikk 

likevel først en orientering om prosessens historikk i samsvar med 

saksfremlegg vedlagt møteinnkallingen. Fungerende fylkesmiljøvernsjef Are 

Hedén og seksjonssjef Ellen Lien orienterte om bakgrunnen for og 

konsekvensene som har fulgt av overgangen fra vern etter markaloven til vern 

etter naturmangfoldloven i markavernprosessen. Rådet diskuterte sin rolle, 

tidligere vedtak fattet av rådet i saken, og behovet for å komme med en 

uttalelse. Et ekstraordinært møte viet saken ble bestemt avholdt, som følge av 

diskusjonens omfang og kompleksitet. 

Innlegg/kommentarer: 

Bente Lier  



Hans Petter Aas  

Bente Lier 

Hans Petter Aas 

Knut Bjella  

Are Hedén 

Knut Frigaard  

Karen V. Lykke Syse  

Magne Brekke  

Are Hedén 

Magne Brekke 

Hans Petter Aas  

Bente Lier  

Are Hedén 

Ildri Eidem Løvaas  

Are Hedén  

Karen V. Lykke Syse  

Knut Frigaard  

Bente Lier  

Hans Petter Aas 

Kjell Børre Hansen  

Ildri Eidem Løvaas 

Bente Lier 

Are Hedén  

Lisbeth Hammer Krog  

Ildri Eidem Løvaas  

Kjell Børre Hansen 

Bente Lier  

Lisbeth Hammer Krog  

Ildri Eidem Løvaas  

Kjell Børre Hansen  

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Fylkesmannen i møtet. 

Vedtak:  

Presentasjonen tas til orientering med de innspill som er fremkommet i møtet. 

Det innkalles til ekstraordinært møte viet denne saken fredag 10. oktober 

klokka 1400 hvor konkrete innspill til vedtak drøftes.  

Sak 32/14 Saker til neste møte i Markarådet 
Det ble fremmet følgende forslag til saker i neste Markarådsmøte: 

Sak fremmet av Karen V. Lykke Syse: Valg av leder og nestleder 

I rådets retningslinjer fra departementet står det at leders og nestleders 

funksjonstid er to år, men at leder kan gjenvelges for en påfølgende periode. 

Rådets leder og nestleder har hatt en funksjonstid på over to år.   

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 rådet blir ekstraordinært møte 10. oktober klokken 14.00. Ordinært møte 10. 

desember 2014 blir stående. Eventuelle innspill til saker til ordinært møte sendes sekretariatet 

senest 7. november. 

Møtet slutt ca. kl. 14.40. 

Referent: 

Linda E. Eide 

vikarierende sekretær for Markarådet 

 

 


