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Sekretær
Tone Mejlgaard
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Protokoll
Møte i Markarådet:

10. oktober 2014, kl. 14.00-16.10.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Til stede:
Fra Markarådet:
Navn
Leder
Kjell B. Hansen
Nestleder Hans-Petter Aas
Bente Lier
Ildri Eidem Løvaas
Ingerid Janssen Helseth
Magne Brekke
Henning Hoff Wikborg
Gjermund Andersen
Knut Bjella
Tore Faller
Hjalmar Eide
Rolf Hatlinghus
Lisbeth Hammer Krog

Instans
Buskerud, Ringeriksregionen, Ringerike kommune
Oslo og Omland Friluftsråd
Skiforeningen
Folloregionen, Oppegård kommune
Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Oslo Idrettskrets
DNT Oslo og omegn
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)
Norges Skogeierforbund
Representant for velforeningene
NJFF – Akershus
Norskog
Asker/Bærum, Bærum kommune

Forfall: Guri Melby (Oslo kommune), Stina Mehus (Akershus Bondelag), Knut Frigaard
(NOA), Karen V. Lykke Syse (DNT Oslo og Omegn), Harald Tyrdal (Oppland, Hadeland,
Lunner kommune), Øivind Sand (Romerike-regionen, Rælingen kommune) og Oda Marie
Often (Akershus Idrettskrets).
Det stilte ikke varamedlemmer for Guri Melby, Stina Mehus, Harald Tyrdal, Øivind Sand
eller Oda Marie Often.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden (hele møtet), Ellen Lien (deler av
møtet), Christian Hillmann (hele møtet) og Tone Mejlgaard (referent).
Andre: Tom Fremstad (OOF) og Robert Gausen (Oslo Idrettskrets)
Det var 13 stemmeberettigede til stede på møtet.
Møteleder: Kjell B. Hansen (leder, Buskerud, Ringeriksregionen, Ringerike kommune).

Sak 31/14

Markavernprosessen - virkninger av overgangen fra markaloven til
naturmangfoldloven

I Markarådets møte 24. september 2014 orienterte fylkesmiljøvernsjef Are Hedén og
seksjonssjef Ellen Lien 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. Følgende vedtak ble fattet: ”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.”
Leder åpnet møtet med gjennomgang av bakgrunnen for det ekstraordinære møtet og
redegjorde for hvorfor arbeidsutvalget ikke hadde utarbeidet en innstilling til vedtak i saken.
Dette skyldtes blant annet sakens kompleksitet.
I forkant av møtet ble det fremmet tre forslag til vedtak, se under. De respektive
forslagsstillerne begrunnet og gikk gjennom sitt forslag til vedtak. Forslagene lyder som
følger:
Gjermund Andersen (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus) fremmet følgende
forslag til vedtak:
Markarådet mener det er viktig å verne Markas siste naturlige gammelskoger mot skogsdrift.
Ordningen med frivillig vern av skog etter naturmangfoldloven muliggjør vern uten konflikt
med skogeierne, som følge av romslige erstatningsordninger. På samme måte som jakt og
fiske skal kunne utøves som før i reservatene, må også tradisjonelle friluftslivs- og
idrettsaktiviteter kunne videreføres. Markarådet forutsetter at KLD finner
forvaltningsmessige løsninger som sikrer dette. Utformingen av regler knyttet til større
friluftslivs- og idrettsarrangementer må gjøres så ubyråkratiske som mulig, f.eks ved at de
flyttes til forvaltningsplaner for områdene, der organisasjonene gis forutsigbare og enkelt
håndterbare rammebetingelser for aktiviteter innen friluftsliv og idrett, og til ubyråkratiske
samrådsprosesser der nye behov oppstår i forvaltningsplanens funksjonsperiode.
Rolf Hatlinghus (Norskog) fremmet følgende forslag til vedtak:
Vern til friluftsformål er en lite tjenlig verneform da det i hovedsak legges subjektive kriterier
til grunn. Det vil ikke være mulig å verne arealer etter alle interessegruppers ønsker. Vern i
stort omfang fører også til en unødvendig byråkratisering av bruken av naturen. Hensyn til
friluftsliv er generelt tilfredsstillende ivaretatt gjennom friluftsloven og plan- og
bygningsloven. Friluftslivet i marka er nå tilfredsstillende ivaretatt gjennom markalovens
generelle bestemmelser og skogloven ved markaforskriften. Vernehjemmelen etter
markaloven bør derfor oppheves!
Bente Lier (Skiforeningen) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Markarådet ber om et møte med den politiske ledelsen i KMD så snart som mulig.
2. Markarådet mener det er viktig å verne de 8 foreslåtte områdene mot skogsdrift i
inneværende år.
3. Markarådet innser at å benytte Naturmangfoldloven i denne sammenheng ikke er
hensiktsmessig. Markaloven og Naturmangfoldloven er lover med ulikt formål og med
vesentlig forskjellig restriksjoner på friluftsliv. Vern av natur har åpenbart en egenverdi,

men det har også en klar verdi for mennesker – for aktivitet og naturopplevelser gjennom
friluftsliv. Naturvernarbeidet er avhengig av en folkelig og politisk forståelse som kan
styrkes gjennom friluftsliv der folk får et positivt forhold til naturen, blir glad i den og
opptatt av å ta vare på den. Uforståelig utestenging fra naturen vil gi stikk motsatte
reaksjoner i befolkningen.
4. Det er knyttet store allmenne friluftsinteresser til skogområdene som er foreslått vernet.
Markarådet ber derfor om at områdene vernes med utgangspunkt i Markaloven, det vil si
med formålet naturopplevelse, friluftsliv og idrett. På denne måten sikres at frilufts- og
idrettsaktiviteter kan drives i verneområdene, samtidig som naturopplevelseskvalitetene
bevares. Forutsetningen er at en finner løsninger slik at grunneierne kan få erstatning på
tilsvarende nivå som etter Naturmangfoldloven.
5. Markarådet forutsetter at frilufts-, idretts- og naturvernorganisasjonene gis anledning til
medvirkning ved utforming av forskriftene.
Hans-Petter Aas la frem følgende forslag til vedtak i møtet:
1) Markarådet mener det er viktig å verne de foreslått 8 områdene mot skogsdrift i
inneværende år.
2) Masrkarådet ber om et møte med Statsråden i KMD så raskt som mulig.
3) Utgangspunktet for møtet er å avklare om det er mulig å verne de foreslåtte 8 områdene i
inneværende år etter ML`s § 11 og at det samtidig gis erstatning i tråd med reglene i
Naturmangfoldloven. Dette innebærer at det utarbeides forskrifter iht § 11 og formålet
med ML om tilrettelegging for naturopplevelse, friluftsliv og idrett.
4) Dersom dette ikke er mulig, vil Markarådet at vernet gjennomføres etter
Naturmangfoldloven som forutsetter forskrifter som ikke hinmdrer friluftslivs – og
idrettsaktiviteter i de vernede områdene.
5) Markarådet forutsetter at utarbeiding av de nye forskriftene skjer i nært samråd med
Rådet.
Etter at de respektive forslagsstillerne hadde redegjort for sitt forslag til vedtak, ble det en
debatt i rådet. Leder satte deretter ned en arbeidsgruppe/komité bestående av forslagsstillerne,
med det formål å komme frem til et forslag til vedtak som rådet kunne ta stilling til.
Arbeidsgruppen/komitéen la frem følgende forslag til vedtak for de resterende
representantene i rådet:
1. Alternativ a) Markarådet mener det er viktig å verne de 8 områdene mot skogsdrift.
Alternativ b) Markarådet mener det er viktig å verne de 8 områdene mot skogsdrift i
inneværende år.
2. Markarådet ber om et snarlig møte med statsråden i KLD. Utgangspunkt for møtet er å
avklare om det er mulig å verne de foreslåtte åtte områdene etter markalovens § 11 på en
slik måte at det gis erstatning i tråd med naturmangfoldloven.
3. Resultatet fra møtet med statsråden i KLD legges frem for Markarådet.
Markarådet drøftet komitéens forslag til vedtak, og det ble spesielt et fokus på hvorvidt punkt
1 skulle tas med i vedtaket.
Ildri Eidem Løvaas foreslo at punkt tre i komitéens forslag til vedtak ble endret til;
Resultatet fra møtet med statsråden i KLD legges til grunn for Markarådets innspill til de åtte
vernesakene og det videre arbeidet med vern.

Det ble enighet i rådet om å endre punkt tre i vedtaket i henhold til Løvaas sitt forslag, og
punkt 1 ble strøket.
Markarådet stemte deretter over vedtaket som fremgår nedenfor, under oversikten over
kommentarer/innspill.
Kommentarer/innspill:
Gjermund Andersen
Bente Lier
Kjell B. Hansen
Rolf Hatlinghus
Hans-Petter Aas
Knut Bjella
Gjermund Andersen
Kjell B. Hansen
Bente Lier
Ildri Eidem Løvaas
Ingerid Janssen Helseth
Ildri Eidem Løvaas
Gjermund Andersen
Rolf Hatlinghus
Gjermund Andersen
Are Hedén
Christian Hillmann
Magne Brekke
Hjalmar Eide
Knut Bjella
Ildri Eidem Løvaas
Ingerid Janssen Helseth
Lisbeth Hammer Krog
Hans-Petter Aas
Ildri Eidem Løvaas
Bente Lier
Ingerid Janssen Helseth
Tore Faller
Hans-Petter Aas
Kjell B. Hansen
Hans-Petter Aas
Bente Lier
Rolf Hatlinghus
Gjermund Andersen
Lisbeth Hammer Krog
Gjermund Andersen
Magne Brekke

Knut Bjella
Kjell B. Hansen
Bente Lier
Kjell B. Hansen
Are Hedén
Bente Lier
Gjermund Andersen
Rolf Hatlinghus
Hans-Petter Aas
Ildri Eidem Løvaas
Rolf Hatlinghus
Kjell B. Hansen
Vedtak:
1. Markarådet ber om et snarlig møte med statsråden i KLD. Utgangspunkt for møtet er å
avklare om det er mulig å verne de foreslåtte åtte områdene etter markalovens § 11 på en
slik måte at det gis erstatning i tråd med naturmangfoldloven.
2. Resultatet fra møtet med statsråden i KLD legges til grunn for Markarådets innspill til de
åtte vernesakene og det videre arbeidet med vern.
Votering: Enstemmig vedtatt.
I møtet med statsråden stiller Markarådets arbeidsutvalg og representantene som fremmet
forslag til vedtak i saken. Rolf Hatlinghus har sannsynligvis ikke anledning til å stille, og
Knut Bjella deltar på vegne av han.
Protokolltilførsel fra Gjermund Andersen (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus) til
ovennevnte vedtak:
NOA mener det er viktig å verne de 8 ferdig forhandlete og ferdig finansierte områdene i
inneværende år og etter naturmangfoldloven.
Neste møte i Markarådet
Det avholdes et nytt ekstraordinært møte i Markarådet så snart møtet med statsråden i KLD er
avholdt. Neste ordinære møte i rådet er 10. desember 2014. Eventuelle innspill til saker til
ordinært møte sendes sekretariatet senest 7. november.
Møtet slutt ca. kl. 16.15.

Referent:
Tone Mejlgaard
sekretær for Markarådet

