MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2014/464

Sekretær
Tone Mejlgaard

Vår dato
30.01.2014

Protokoll

Møte i Markarådet:

7. januar 2014, kl. 12.00-14.00.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Til stede:
Fra Markarådet:
Kjell B. Hansen (leder, Ringerike kommune/Buskerud), Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og
Omland Friluftsråd), Guri Melby (medlem, Oslo kommune), Ildri Eidem Løvaas (medlem,
Oppegård kommune/Folloregionen), Torgny Hasås (varamedlem, Interessegruppe for
hytteeiere i Marka), Ivar Glomstein (varamedlem, Oslo Idrettskrets), Sverre A. Larssen
(varamedlem, DNT Oslo og omegn), Lisbeth Hammer Krog (medlem, Bærum
kommune/Asker og Bærum), Rolf Hatlingshus (medlem, Norskog), Per P. Jahr (varamedlem,
Akershus Bondelag), Knut Bjella (medlem, Norges Skogeierforbund), Tore Faller (medlem,
Solemskogen Vel/representant for velforeningene), Øivind Sand (medlem, Rælingen
kommune/Romerike), Hjalmar Eide (fast medlem, Norges Jeger- og Fiskerforbund), Knut
Halvor Hansen (varamedlem, Skiforeningen).
Forfall fra Markarådet:
Harald Tyrdal (medlem, Lunner kommune/Hadeland/Oppland), Ingerid J. Helseth (medlem,
Interessegruppe for hytteeiere i Marka), Ingrid Tollånes (medlem, Oslo Idrettskrets), Karen V.
Lykke Syse (medlem, DNT Oslo og omegn), Bente Lier (medlem, Skiforeningen), Knut
Frigaard (medlem, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus), Oda Marie Often (medlem,
Akershus Idrettskrets), Stina Mehus (medlem, Akershus Bondelag).
For Harald Tyrdal, Knut Frigaard og Oda Marie Often møtte ikke varamedlemmene.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Anne-Marie Vikla (deler av møtet), Ellen Lien, Linda
E. Eide, Tone Mejlgaard (referent).
Observatører: Erlend Smedshaug (Klima- og miljødepartementet).
Det var 15 stemmeberettigede til stede.
Møteleder:
Kjell B. Hansen (leder, Ringerike kommune/Buskerud).
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Godkenning av møteinnkalling:
Leder orienterte om at sak 4/14 ”Statusoppdatering - Fylkesmannens forslag til retningslinjer
for saksbehandling av stier og løyper i Marka”, jfr. møteinnkallingen, av praktiske årsaker
måtte flyttes til sak 8/14. Møteinnkallingen ble godkjent med denne endringen.

Sak 1/14

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll fra møtet 27. august 2013 ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen godkjennes.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 2/14

Orientering om oppnevning av nye medlemmer til Markarådet

Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) har siden forrige møte, 27. august
2013, oppnevnt følgende nye medlemmer til Markarådet:
 Guri Melby, fast medlem for Oslo kommune
 Hjalmar Eide, fast medlem for Norges Jeger- og Fiskerforbund
 Knut Halvor Hansen, varamedlem for Skiforeningen
 Knut Bjella, fast medlem for Norges Skogeierforbund
De nye medlemmene erstatter henholdsvis
 Ola Elvestuen, fast medlem for Oslo kommune
 Runar Rueslåtten Paulsen, fast medlem for Norges Jeger- og Fiskerforbund
 Per Bergerud, varamedlem for Skiforeningen
 Nils Bjørn Vistad, fast medlem for Norges Skogeierforbund
Videre har Kristin Vinje, varamedlem for Oslo kommune, gått ut av Markarådet. Foreløpig er
det ikke oppnevnt nytt varamedlem for Oslo kommune. I tillegg er det endringer i
sekretariatet. Tone Mejlgaard er ny sekretær for Markarådet.
Markarådets medlemmer, samt ny sekretær og øvrige som var til stede på møtet, presenterte
seg.
Innlegg/kommentarer:
Ingen kommentarer.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
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Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 3/14

Orientering om Markarådets rolle og mandat ved leder

Som en innføring til de nye medlemmene, orienterte leder om Markarådets rolle og mandat.
Markarådet er oppnevnt av Miljøverndepartementet i medhold av markaloven § 13. Rådets
oppgaver fremgår av markaloven § 13 og vedtekter for Markarådet, fastsatt av
Miljøverndepartementet 1. juni 2011. Leder leste opp § 13 i markaloven, og oppfordret
Markarådets medlemmer til å sette seg inn i denne. Videre viste leder til vedtektene og
Markarådets årsberetning for 2012. Årsberetningen gir en evaluering av rådets arbeid og
forslag til endringstiltak. Det ble en dialog vedrørende Markarådets rolle og mandat.
Etter markaloven § 13 kan Markarådet utarbeide forslag til forskrift om hensynsfull bruk av
Marka. Markarådet drøftet om det er aktuelt å utarbeide forskrift.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas.
Torgny Hasås.
Rolf Haltingshus.
Øivind Sand.
Ildri Edem Løvaas.
Ivar Glomstein.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 4/14


Oppfølging av saker fra 2013

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,
er det sendt en purring i brevs form til Landbruks- og matdepartementet med kopi til
Miljøverndepartementet. Det er ikke mottatt svar på Markarådets brev. Markarådet sender
Landbruks- og matdepartementet en anmodning om svar på brevet, og saken følges opp i
neste møte.
Innlegg/kommentarer:
Øivind Sand.
Erlend Smedshaug (observatør).
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Statusoppdatering - forslag om nasjonalpark i Østmarka
Forslaget om nasjonalpark i Østmarka ble presentert av Østmarkas venner i
Markarådsmøtet 27. november 2012, samt orientert om og diskutert 4. april og 27. august
2013. Erlend Smedshaug fra Klima- og miljødepartementet ga en orientering om status i
saken. Smedshaug viste til at det er to forutsetninger for å kunne opprette nasjonalpark i
Østmarka;
 Lokalpolitisk enighet.
 Aktuelt område tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til størrelse og
naturverdier.
Per dags dato er de berørte kommunene, med unntak av Oslo kommune, negative til
forslaget.
Klima- og miljødepartementet er i startfasen med å utarbeide en nasjonal handlingsplan
for naturmangfold. I handlingsplanen vil behovet for nye nasjonalparker bli vurdert.
Forslag til nasjonalpark i Østmarka tas med i denne vurderingen.
Innlegg/kommentarer:
Øivind Sand.
Tore Faller.



Statusoppdatering - markavern
Ellen Lien, seksjonssjef for naturforvaltningsseksjonen i Fylkesmannens
miljøvernavdeling, orienterte om status i arbeidet med markavern. Fire områder i Oslo
kommune er vedtatt vernet som friluftslivsområder etter markaloven § 11;
Skjennungsåsen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren. Forvaltningsmyndigheten ble ved
opprettelse av friluftslivsområdene lagt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Oslo
kommune er i brev fra klima- og miljøministeren tilbudt forvaltningsansvaret. Svarfristen
er 15. februar 2014. Uavhengig av hvilken myndighet som tar forvaltningsansvaret, skal
Oslo kommune utarbeide forvaltningsplaner for områdene.
Meldingen om oppstart av verneprosess etter markaloven § 11 omfattet totalt 28 områder.
Fylkesmannen er således fortsatt i prosess med mange områder. For de 24 gjenstående
områdene er det startet verneprosess etter naturmangfoldloven § 37, med utgangspunkt i
”frivillig vern”. Et av områdene, Garlaushøgda i Bærum, er ferdig forhandlet. Totalt 13
andre områder er sendt til forhandling. Parallelt med forhandlingene arbeider
Fylkesmannen med utarbeidelse av lokalt tilpassede verneforskrifter for de aktuelle
områdene. Områder som søkes vernet i løpet av 2014 må oversendes Miljødirektoratet
innen 1. august. Det må for noen av områdene meldes ny oppstart på grunn av endring i
forslag til vernegrenser. Vedlagt kart viser de foreslåtte verneområdene i henhold til
oppstartsmeldingen.
Innlegg/kommentarer:
Ivar Glomstein.
Hans-Petter Aas.
Kjell B. Hansen.
Rolf Haltinghus.

4

Arbeidsutvalgets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.
Vedlegg til protokoll:
Kart over foreslåtte verneområder, jfr. oppstartsmelding.

Sak 5/14

Innspill til årsberetning for 2013

Markarådets arbeidsutvalg skal utarbeide årsberetning for rådets arbeid i 2013. Det ble åpnet
for innspill til årsberetningen. To innspill ble fremmet under møtet. Arbeidsutvalget
foretrekker og oppfordrer til at innspill sendes skriftlig til markasekretariatet.
Innlegg/kommentarer:
Torgny Hasås.
Øivind Sand.
Knut Halvor Hansen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Innspillene tas med i arbeidet med utarbeidelse av årsberetningen. Det tas sikte på at utkast til
årsberetning legges frem for Markarådet i møte før sommeren.
Vedtak:
Innspillene tas med i arbeidet med utarbeidelse av årsberetningen. Det tas sikte på at utkast til
årsberetning legges frem for Markarådet i møte før sommeren.

Sak 6/14

Orientering om Markadagen 2014

Markadagen 2014 skal avholdes 26. januar på Frognerseteren Friluftssenter.
Fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie Vikla, ga en kort orientering om arrangementet. Formålet
med Markadagen er å inspirere til det enkle friluftslivet i Marka, med barnefamilier som
målgruppe. I fjor var det anslagsvis 1500 besøkende. Klima- og miljøministeren vil foreta
den offisielle åpningen av årets arrangement.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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Sak 7/14

Orientering om MarkaApp

Oslo og Omland Friluftsråd og Det norske Skogselskap har utarbeidet og lansert en
MarkaApp med samlet friluftsinformasjon om Marka. Fylkesmannen ønsket å videreutvikle
appen til å omfatte de fire vernede friluftslivsområdene, og har inngått et samarbeid med de to
nevnte organisasjonene om dette. Orienteringen ble gitt av fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie
Vikla.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 8/14


Orientering fra Markadirektoratet

Statusoppdatering - Fylkesmannens forslag til 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. Fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie
Vikla, viste til tidligere orienteringer i Markarådet og videreformidlet oppdatering fra
departementet om status i saken. Departementet er i prosessen med å vurdere utkastet, og
regner med å kunne gi en tilbakemelding i starten av året.
Innlegg/kommentarer:
Erlend Smedshaug (observatør).



Delegering av myndighet etter markaloven § 6 til Fylkesmannen
Fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie Vikla, orienterte om at Fylkesmannen i brev av 7.
oktober 2013 fra Miljøverndepartementet er delegert myndighet etter markaloven § 6,
første ledd, til å gi tillatelse til igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller
reguleringsplan som vedrører Marka.
Hensikten med regelen i § 6, første ledd, er blant annet å avklare rammer og premisser for
planutarbeidelsen, slik at det ikke brukes unødige ressurser på planlegging til formål som
ikke vil kunne godkjennes innenfor rammen av de hensyn markaloven skal fremme.
Inntil myndigheten etter § 6, første ledd, ble delegert Fylkesmannen, krevdes tillatelse fra
Miljøverndepartementet etter tilrådning fra Fylkesmannen. Delegeringen antas å gi
redusert saksbehandlingstid.
Innlegg/kommentarer:
Øivind Sand.
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Skihall i Lørenskog kommune - tillatelse til planoppstart etter markaloven
I medhold av markaloven § 6 ga Fylkesmannen i brev av 7. november 2013 tillatelse til
oppstart av arbeid med reguleringsplan for skihall i Lørenskog kommune.
Fylkesmiljøvernsjef, Anne-Marie Vikla, ga en orientering om saken. Dette er den første
saken Fylkesmannen har behandlet etter § 6. Et begrenset areal av planområdet/anlegget
berører Marka, og kun denne del av reguleringsplanen er vurdert i behandlingen.
Begrunnelser for Fylkesmannens tillatelse ble gjengitt under orienteringen.
Fylkesmiljøvernsjefen presiserte at tillatelse til oppstart av planarbeid ikke generer
automatisk stadfesting.
Innlegg/kommentarer:
Hans-Petter Aas.
Øivind Sand.
Tore Faller.



Saker Markarådet bør vite om for 2014
Fylkesmiljøvernsjefen ble av arbeidsutvalget bedt om å gi en orientering om aktuelle
saker for Markarådet i 2014. Fylkesmiljøvernsjefen kan ikke forutsi hvilke saker som vil
bli aktuelle, men antar at saker som gjelder OL og regionale idrettsanlegg kan komme på
bordet i løpet av året.
Under denne saken ga også fylkesmiljøvernsjefen en oversikt over utviklingstrenden i
antall saker som har berørt Marka i perioden 2009-2013.
Innlegg/kommentarer:
Guri Melby.
Ildri Eidem Løvaas.
Ivar Glomstein.
Øivind Sand.
Hans-Petter Aas.
Tore Faller.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.
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Møtekalender for 2014

Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til møteplan for Markarådet og arbeidsutvalget i
2014:
Møteplan Markarådet 2014

Møteplan arbeidsutvalget 2014

7. januar, kl. 12.00-15.00
4. juni, kl. 12.00-15.00
17. september, kl. 12.00-15.00
10. desember, kl. 12.00-15.00

14. mai, kl. 12.00-15.00
28. august, kl. 12.00-15.00
19. november, kl. 12.00-15.00

Det ble under møtet enighet om å flytte de foreslåtte møtedatoene 4. juni og 17. september til
henholdsvis 20. mai og 24. september.
Innlegg/kommentarer:
Lisbeth Hammer Krog.
Øivind Sand.
Guri Melby.
Ildri Edem Løvaas.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteplan for Markarådet i 2014 godkjennes.
Vedtak:
Møteplan for Markarådet i 2014 godkjennes med de endringer som ble foretatt under møtet.

Sak 10/14 Saker til neste møte i Markarådet
Rådet ønsker å se en kartlegging av hvilke idrettsanlegg som planlegges innenfor og i
randsonen av Marka. Oslo og Omland Friluftsråd har innhentet en oversikt fra
langtidsplanene til kommunene, og vil orientere rådet om denne. En slik oversikt gir rådet
mulighet til å vurdere fremtidige saker ut fra samlet påvirkning på Marka. Samtidig vil
Markarådet drøfte hva som definerer regionale og lokale idrettsanlegg.
Det ble også enighet om å løfte en prinsipiell diskusjon om virkninger av at det åpnes for
etablering av offentlig infrastruktur i Marka.
Videre ble det foreslått å invitere klima- og miljøministeren til et møte i Markarådet.
Innlegg/kommentarer:
Ildri Eidem Løvaas.
Øivind Sand.
Torgny Hasås.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget, og innarbeides i innkallingen til neste møte i
Markarådet.
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Vedtak:
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget, og innarbeides i innkallingen til neste møte i
Markarådet.

Dato for neste møte i Markarådet er 20. mai 2014. Eventuelle innspill til saker sendes
sekretariatet senest 4 uker før neste Markarådsmøte.

Møtet slutt kl. 14.15.

Referent:
Tone Mejlgaard
Sekretær for Markarådet
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