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Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  10. februar 2015, kl. 12.00-15.00.  

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

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

 Navn Instans 

Nestleder Hans-Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 

 Rune Kjølstad Buskerud, Drammensregionen, Røyken kommune 

 Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

 Magne Brekke Oslo Idrettskrets 

 Knut Frigaard Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

 Knut Bjella Norges Skogeierforbund 

 Rolf Hatlinghus (f.o.m. 

sak 6/15) 

Norskog 

 Tore Faller Representant for velforeningene, Solemskogen vel 

 Hjalmar Eide NJFF – Akershus 

 Stina Mehus Akershus Bondelag 

 Guri Melby Oslo kommune 

 

Forfall: Ildri Eidem Løvaas (leder, Folloregionen, Oppegård kommune), Bente Lier (AU-

medlem, Skiforeningen), Lisbeth Hammer Krog (Asker/Bærum, Bærum kommune), Oda 

Marie Often (Akershus Idrettskrets), Harald Tyrdal (Oppland/Hadeland, Lunner kommune), 

Øivind Sand (Romerike-regionen, Rælingen kommune), Karen V. Lykke Syse (DNT Oslo og 

Omegn).  

 

Det stilte ingen varamedlemmer for medlemmene med forfall.  

 

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden (deler av møtet) og Tone Mejlgaard 

(referent). 

Fra Klima- og miljødepartementet: Bjørn Bugge. 

Andre: Bård Folke Fredriksen (byråd for byutvikling, deler av møtet), Ellen Grepperud 

(plansekretariatet for det regionale Plansamarbeidet, deler av møtet), Robert Gausen (Oslo 

Idrettskrets, deler av møtet) og Tom Fremstad (Oslo og Omland Friluftsråd). 

 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2015/955 
Sekretær 
Tone Mejlgaard 

Vår dato 
10.02.2015 
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Det var 10 stemmeberettigede til stede på sak 1/15-3/15. Under sak 4/15-8/15 var det 11 

stemmeberettigede til stede. 

Møteleder: Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og Omland Friluftsråd)  

 

 

 

Sak 1/15 Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

   

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Møteinnkallingen godkjennes. 

Vedtak: 

 Møteinnkallingen med tilhørende dagsorden godkjennes. 

 

 

Sak 2/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokollen fra møtet 10. desember 2014 ble tatt opp til godkjenning. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Protokollen fra møtet 10. desember 2014 godkjennes. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet 10. desember 2014 godkjennes. 

 

 

Sak 3/15 Årsberetning for 2014  
Arbeidsutvalget har utarbeidet et utkast til Markarådets årsberetning for 2014. 

Utkastet til årsberetning ble tatt opp til behandling.  

 

Årsberetningen ble godkjent, men med følgende merknad:  

Årsberetningen burde inneholdt en oversikt over antall saker kommunene har 

behandlet etter markaloven i perioden 2009-2014, tilsvarende som oversikten 

fra Fylkesmannen.     

 

 Innlegg/kommentarer: 

Ingerid Janssen Helseth  

  Arbeidsutvalgets innstilling:  

Markarådets årsberetning for 2014 godkjennes med de nødvendige endringer 

som fremkom i møtet.  
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Vedtak: 

Markarådets årsberetning for 2014 godkjennes med merknad om at den burde 

inneholdt en oversikt over antall saker som er behandlet av kommunene etter 

markaloven i perioden 2009-2014.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Godkjent årsberetning for 2014.  

 

 

Sak 6/15 Forslag om vern i Oslomarka  
Saken ble flyttet foran sak 4/15 og 5/15 i møtet.  

 

Bjørn Bugge, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet, informerte kort 

om at vernesaken ligger til behandling i Regjeringen, og at departementet håper 

på et vernevedtak så snart som mulig. Departementet jobber for å få utformet 

bestemmelser i forskriftene som åpner for at friluftsliv og idrett mer eller 

mindre kan fortsette som i dag, uten krav om søknads- og 

saksbehandlingsprosesser.   

 

Rådet hadde en oppfølgende dialog om bl.a. utgangspunktet for verneprosessen 

og utviklingen i denne med overgangen fra markaloven til naturmangfoldloven. 

Det ble også vist til Markarådets uttalelse i vedtak av 11. november 2014, jf. 

protokollen fra møtet, samt løftet frem at rådet skal arbeide for å fremme 

formålet med markaloven.  

 

Bjørn Bugge informerte avslutningsvis om at «Retningslinjer for 

saksbehandling av stier og løyper i Marka» er ferdigbehandlet og snarest vil bli 

sendt ut til aktuelle mottakere.  

 

Innlegg/kommentarer:  

Guri Melby  

Hans-Petter Aas 

Magne Brekke  

Knut Frigaard  

Knut Bjella  

Ingerid Janssen Helseth  

Tore Faller  

Hans-Petter Aas  

Magne Brekke  

Hjalmar Eide   

  Knut Frigaard  

     

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonen tas til orientering med en eventuell oppfølging. 

 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med en eventuell oppfølging. 
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Sak 4/15 Aktivitetssoner i Markas randsone – forslag til kommuneplan «Oslo 

mot 2030 – Smart, trygg og grønn»  

Byrådet vedtok i februar 2014 å legge forslag til kommuneplan «Oslo mot 

2030 – Smart, trygg og grønn» ut på offentlig ettersyn og høring. I 

høringsforslaget er det avgrenset aktivtetssoner med bestemmelser som åpner 

for tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv i Markas randsone. 

Fristen for å komme med uttalelse til kommuneplanforslaget var i mai 2014.  

 

Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling, informerte om bakgrunnen for 

aktivitetssonene og hvordan disse områdene er tenkt utviklet/tilrettelagt og til 

hvilke formål. Byråden informerte også om analysen som ligger til grunn for 

avgrensningen av aktivitetssonene. Han viste videre til innspill som ble mottatt 

under høringen, og om mulige endringer som vil bli gjort med tanke på 

omfanget av sonene og de tilhørende bestemmelsene. Se for øvrig vedlagt 

presentasjon. 

 

Presentasjonen ble etterfulgt av en dialog om forslaget til aktivitetssoner.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Guri Melby  

Hans-Petter Aas  

Rolf Hatlinghus  

Tore Faller  

Knut Frigaard  

Hans-Petter Aas  

 

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

fremkommet direkte til Oslo kommune i møtet.  

 

Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering med de innspill som fremkom direkte til Oslo 

kommune i møtet.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 2. Presentasjon av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling. 

 

 

Sak 5/15 Forslag til justering og endring av markagrensen  
Markalovens § 2 åpner for justering av markagrensen gjennom forskrift. Oslo 

kommune sitt forslag til justering og endring av markagrensen ble sendt på 

høring sammen med kommuneplanforslaget, men i form av et eget 

høringsdokument. Fristen for å komme med uttalelse til forslaget var i mai 

2014.  
 

Bård Folke Fredriksen informerte om forslaget til justering/endring av 

markagrensen, begrunnelsene for dette og videre saksgang, se vedlagt 

presentasjon.  

 



5 

 

Etter presentasjonen ble det en dialog om saken mellom rådets medlemmer og 

byråden. 

 

Innlegg/kommentarer: 

 Tore Faller  

Stina Mehus  

Ingerid Janssen Helseth  

Magne Brekke  

Hans-Petter Aas  

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

fremkommet direkte til Oslo kommune i møtet. Saken tas opp til 

realitetsbehandling når departementet eventuelt legger forslag til forskrift om 

justering av markagrensen ut på høring.  

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med de innspill som fremkom direkte til Oslo 

kommune i møtet. Saken tas opp til realitetsbehandling når departementet 

eventuelt legger forslag til forskrift om justering av markagrensen ut på høring.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 3. Presentasjon av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling. 

 

 

Sak 7/15 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Fylkestinget i Akershus og byrådet i Oslo har lagt forslag til Regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus ut til offentlig ettersyn, med 

uttalelsesfrist 27. februar 2015.  

 

Leder for plansekretariatet, Ellen Grepperud, orienterte om bakgrunnen for 

planarbeidet og om målene for Plansamarbeidet. Bakgrunnen for planarbeidet 

er den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus, og målene for 

Plansamarbeidet er følgende: 

 Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

 Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av 

overordnet grønnstruktur. 

 Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og 

med lavest mulig behov for biltransport. 

 

Foreliggende planforslag er utarbeidet på bakgrunn av ovennevnte mål, faglige 

anbefalinger som ble gitt i utredningsfasen og de innspill som ble mottatt i 

drøftingsfasen. Grepperud orienterte videre om planens innhold. For 

informasjon om dette, se vedlagt presentasjon.  

 

  Innlegg/kommentarer: 

  Knut Bjella 

  Stina Mehus 

  Hjalmar Eide 

  Hans-Petter Aas 
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  Rolf Hatlinghus 

Tore Faller 

Stina Mehus 

Hans-Petter Aas 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til plansekretariatet i møtet.  

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med de innspill som fremkom direkte til 

plansekretariatet i møtet.  

 

  Vedlegg: 

 Vedlegg 4. Presentasjon av Ellen Grepperud, plansekretariatet for det regionale 

Plansamarbeidet. 

 

 

Sak 8/15 Saker til neste møte i Markarådet  

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

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

innkallingen til neste møte i Markarådet. 

Vedtak: 

Det kom ingen innspill til saker.  

 

Neste møte i rådet blir 5. mai 2015. Eventuelle innspill til saker sendes sekretariatet senest 4 

uker før møtet. 

Møtet slutt ca. kl. 15.00. 

 

Referent: 

Tone Mejlgaard 

sekretær for Markarådet 

 

 

Vedlegg: 

1. Godkjent årsberetning for 2014.  

2. Presentasjon av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling. 

3. Presentasjon av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling. 

4. Presentasjon av Ellen Grepperud, plansekretariatet for det regionale Plansamarbeidet. 


