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Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  5. mai 2015, kl. 12.00-13.15.  

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

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

 Navn Instans 

Leder Ildri Eidem Løvaas Folloregionen, Oppegård kommune 

Nestleder Hans-Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 

Medlem Espen Jonhaugen Skiforeningen 

Varamedlem Per R. Berger Buskerud, Ringeriksregionen, Hole kommune 

Medlem Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

Medlem Magne Brekke Oslo Idrettskrets 

Varamedlem Gjermund Andersen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 

Medlem Knut Bjella  Norges Skogeierforbund 

Medlem Rolf Hatlinghus (f.o.m. 

sak 11/15) 

Norskog 

Medlem Tore Faller Representant for velforeningene, Solemskogen vel 

Medlem Hjalmar Eide Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus 

Varamedlem Øystein Eriksen Søreide Oslo kommune 

Varamedlem Per P. Jahr Akershus Bondelag 

 

Forfall: Lisbeth Hammer Krog (Asker/Bærum, Bærum kommune), Oda Marie Often 

(Akershus Idrettskrets), Harald Tyrdal (Oppland/Hadeland, Lunner kommune), Stina Mehus 

(Akershus Bondelag), Rune Kjølstad (Buskerud, Drammensregionen, Røyken kommune), 

Karen V. Lykke Syse (DNT Oslo og Omegn), Knut Frigaard (Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus), Øyvind Sand (Romerike-regionen, Rælingen kommune), Guri Melby (Oslo 

kommune).  

 

Det stilte varamedlem for Rune Kjølstad, Knut Frigaard, Guri Melby og Stina Mehus.  

 

MARKARÅDET 

 
  Vår ref 

Arkiv: 2015/955 

Sekretær 

Tone Mejlgaard 

Vår dato 

05.05.2015 
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Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden og Tone Mejlgaard (referent). 

Fra Klima- og miljødepartementet: Bjørn Bugge. 

Andre: Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i Marka). 

 

Det var 13 stemmeberettigede til stede.  

Møteleder: Ildri Eidem Løvaas (leder, Folloregionen, Oppegård kommune).  

 

 

Sak 9/15 Godkjenning av møteinnkalling  

Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

   

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  

Møteinnkallingen godkjennes. 

Vedtak: 

 Møteinnkallingen godkjennes. 

 

Sak 10/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokollen fra møtet 10. februar 2015 ble tatt opp til godkjenning. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Protokollen fra møtet 10. februar 2015 godkjennes. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet 10. februar 2015 godkjennes. 

 

Sak 11/15 Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka  

Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet retningslinjene for 

saksbehandling av stier og løyper i Marka. Seniorrådgiver Bjørn Bugge i 

departementet informerte om formålet med og lovgrunnlaget for 

retningslinjene, innholdet i retningslinjene og hva disse innebærer med tanke 

på fremtidig saksbehandling av stier og løyper i Marka. For mer informasjon 

vises det til side 2-7 i vedlagt presentasjon.  
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Etter presentasjonen ble det stilt oppfølgende spørsmål fra rådet. Det kom også 

innspill om at en sjekkliste for kommunenes behandling av stier og løyper i 

Marka med fordel kunne vært vedlagt retningslinjene.  

 

 Innlegg/kommentarer: 

Gjermund Andersen 

Per R. Berger  

Ildri Eidem Løvaas  

Tore Faller  

Espen Jonhaugen  

  Arbeidsutvalgets innstilling:  

Presentasjonen tas til orientering.  

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering.  

 

Vedlegg: 

Presentasjon av Bjørn Bugge om retningslinjer for saksbehandling av stier og 

løyper i Marka (s. 2-7). 

 

Sak 12/15 Revisjon av skoglovens markaforskrift  

Markarådet fikk i desember 2014 informasjon om at Landbruks- og 

matdepartementet hadde planer om å sende forslag til revidert markaforskrift 

på høring i løpet av vinteren 2015, med forbehold om at det ikke kom mange 

andre uforutsette saker. I e-post av april 2015 gir departementet ny informasjon 

om at det fortsatt gjenstår noe prosess før forskriften kan sendes på høring.    

 

Innlegg/kommentarer:  

  Ingen.   

   

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Den videreformidlete informasjonen fra Landbruks- og matdepartementet 

angående markaforskriften tas til orientering.  

 

Vedtak: 

Den videreformidlete informasjonen fra Landbruks- og matdepartementet 

angående markaforskriften tas til orientering.  

 

Sak 13/15 Bygge- og anleggstiltak i landbruket og forholdet til markaloven § 14  

Landbrukstiltak omfattes ikke av markalovens forbud mot bygge- og 

anleggstiltak, jf. lovens § 5; 

Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes 

tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, 
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endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til 

bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og 

endring av eiendom. 

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- 

og bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje 

ledd i samme lov. 

Det er imidlertid et spørsmål om tiltak som nevnt i § 5, andre ledd, herunder 

landbruksveier, krever behandling etter markalovens § 14, hvor det heter at; 

Tiltak omfattet av loven kan bare settes i verk dersom det er gitt tillatelse av 

myndigheten etter loven. Tillatelse kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket 

må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, 

naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig. 

For søknader som går inn under § 7 skal søknadsbehandlingen begrenses til å 

kontrollere at tiltaket er i samsvar med de vilkår som framgår av § 7. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt Klima- og miljødepartementet om å 

klargjøre hvorvidt blant annet landbruksveier skal behandles etter § 14. 

Seniorrådgiver Bjørn Bugge i Klima- og miljødepartementet informerte om at 

saken er under behandling, og antydet at det antagelig er kommet en avgjørelse 

innen Markarådets neste møte i oktober.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Presentasjonen tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering. 

 

Sak 14/15 Vern i Oslomarka  

Kongen i statsråd vedtok 20. mars 2015 vern av ni områder som naturreservat i 

Oslomarka. Markarådet har i flere møter hatt Markavernprosessen på 

sakslisten, og fattet blant annet i møte 11. november 2014 et vedtak med 

uttalelse til Klima- og miljødepartementet. Departementet var invitert til møtet 

for å kommentere forutsetningene i Markarådets vedtak av 11. november, med 

fokus på følgende: 

Markarådet mener prinsipielt at vern av friluftsområder i Marka skal skje etter 

§ 11 i markaloven. Markarådet forutsetter at det for de gjenstående, foreslåtte 

friluftslivsområdene som kvalifiserer til vern, blir lagt til rette for frivillig vern 

og funnet en erstatningsløsning som bidrar til at områdene kan bli vernet. 
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Markarådet mener det er uhensiktsmessig å starte en verneprosess med en lov 

for deretter å anvende en annen lov med et annet formål. 

 

Seniorrådgiver Bjørn Bugge informerte i den forbindelse om at departementet 

vil sende på høring forslag om endret erstatningshjemmel for vern etter 

markalovens § 11, slik at denne vil tilsvare erstatningsreglene ved vern etter 

naturmangfoldloven § 37. Dersom erstatningshjemmelen endres, vil 

departementet vurdere hvilke av de gjenværende områdene i verneprosessen 

som er mest aktuelle for vern etter markaloven § 11. Se for øvrig side 8-11 i 

vedlagt presentasjon.  

Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén informerte deretter om at Fylkesmannen nylig 

har sendt på høring forslag om vern av Langvassbrenna i Jevnaker kommune. 

Området inngår i Markavernprosessen, og er et av de 18 områdene som det ble 

meldt oppstart for etter naturmangfoldloven i februar 2014. Videre har 

Fylkesmannen meldt oppstart av verneplanarbeid for utvidelse av Gjerimåsan 

naturreservat i Gjerdrum og Nannestad kommuner. Området ligger innenfor 

Oslomarka, men er ikke en del av den parallelle Markavernprosessen.  

 

Innlegg/kommentarer: 

 Ildri Eidem Løvaas 

Magne Brekke 

Knut Bjella 

Rolf Hatlinghus 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Presentasjonene tas til orientering med de innspill som er fremkommet direkte 

til Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen i møtet. Markarådet følger 

eventuelt saken opp videre. 

Vedtak: 

Presentasjonene tas til orientering med de innspill som er fremkommet direkte 

til Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen i møtet. Markarådet følger 

eventuelt saken opp videre. Rådet stiller seg positiv til Klima- og 

miljødepartementets arbeid med revidering av erstatningsreglene i markalovens 

§ 11.  

 

Vedlegg: 

Presentasjon av Bjørn Bugge om vern i Marka (s. 8-11). 
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Sak 15/15 Offentlig ettersyn av kommunedelplan for kulturminner i Nittedal  

Markarådet har mottatt brev fra Nittedal kommune om offentlig ettersyn av 

forslag til kommunedelplan for kulturminner. Planforslaget ble tatt opp til 

behandling, men få innspill ble fremmet av rådets medlemmer.   

 

  Innlegg/kommentarer: 

  Ingerid Janssen Helseth   

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Eventuell uttalelse fra Markarådet om forslag til kommunedelplan for 

kulturminner sendes Nittedal kommune innen høringsfristen 30. juni 2015. 

Vedtak: 

  Saken tas til orientering.  

 

Sak 16/15 Planlagte idrettsanlegg i Marka  

  I møte 20. mai 2014, sak 19/14, fattet Markarådet 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. 

 

Som en oppfølging av vedtaket i mai 2014, gikk rådet gjennom status i 

planprosessene for de to planforslagene. Forslag til detaljregulering for 

Franskleiv skianlegg ble vedtatt av kommunestyret i Bærum kommune i 

desember 2014. I februar oversendte Fylkesmannen den vedtatte planen til 

Klima- og miljødepartementet for stadfesting etter markaloven. Saken ligger 

per dags dato til behandling i departementet. 

  

Forslag til detaljregulering for Lillomarka arena i Oslo kommune lå ute til 

offentlig ettersyn i perioden 31. mars-19. mai 2014. Planforslaget ble oversendt 

fra plan- og bygningsetaten til byrådsavdelingen for politisk behandling i 

september 2014. Byutviklingskomiteen hadde planforslaget og byrådets 

innstilling oppe til behandling samme dag som Markarådets møte, 5. mai 2015.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Øystein Eriksen Søreide 

Gjermund Andersen 

Magne Brekke 

Hans-Petter Aas 

Bjørn Bugge 
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Arbeidsutvalgets innstilling:  

Informasjonen om planprosessene for detaljregulering for Franskleiv skianlegg 

og detaljregulering for Lillomarka arena tas til orientering.  

Vedtak: 

Informasjonen om planprosessene for detaljregulering for Franskleiv skianlegg 

og detaljregulering for Lillomarka arena tas til orientering.  

 

Sak 17/15 Reguleringsplan for Solli skiarena  

Asker kommune la 25. februar 2015 forslag til områderegulering for skiarena 

med utfartsparkeringer på Solli ut til offentlig ettersyn. 

Landskapsarkitekt/arealplanlegger Grethe Kristine Løvald i Asker kommune 

skulle orientere rådet om planforslaget i møtet. Rådet ble imidlertid tidlig 

ferdig med de øvrige sakene på dagsordenen, og avlyste derfor denne saken 

som var satt opp kl. 14.00.  

 

Sak 18/15 Valg av ny representant til Markarådets arbeidsutvalg   

  Saken ble tatt opp etter sak 16/15. 

 

Leder informerte om at Bente Lier, generalsekretær i Skiforeningen, skal over i 

ny jobb 1. juli 2015 og dermed har gått ut av Markarådet og følgelig 

arbeidsutvalget.   

 

I møteinnkallingen ble det åpnet for å sende inn forslag til kandidater. Ingerid 

Janssen Helseth, representant for Interessegruppe for hytteiere i Marka, ble 

foreslått i forkant av møtet. Leder la i møtet frem forslag om at arbeidsutvalget 

økes til å bestå av leder, nestleder og to medlemmer, og at Ingerid Janssen 

Helseth og Espen Jonhaugen, nytt medlem for Skiforeningen, velges som 

representanter.  

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Espen Jonhaugen, medlem for Skiforeningen, og Ingerid Janssen Helseth, 

medlem for Interessegruppe for hytteeiere i Marka, velges som nye 

representanter til Markarådets arbeidsutvalg. Funksjonstiden er frem til høsten 

2015 når departementet foretar en nyoppnevning av rådet. 

Vedtak: 

Espen Jonhaugen, medlem for Skiforeningen, og Ingerid Janssen Helseth, 

medlem for Interessegruppe for hytteeiere i Marka, velges som nye 

representanter til Markarådets arbeidsutvalg. Funksjonstiden er frem til høsten 

2015 når departementet foretar en nyoppnevning av rådet. 
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Eventuelt    

Nyoppnevning av Markarådet høsten 2015 

I henhold til vedtektene for rådet er medlemmene og varamedlemmene 

oppnevnt for en periode på fire år fra opprettelsen i november 2011. Rådet skal 

derfor nyoppnevnes høsten 2015. Leder anmodet i den forbindelse om at alle 

regionrådene så snart som mulig etter kommunevalget i september finner frem 

til aktuelle kandidater til Markarådet. Bjørn Bugge i Klima- og 

miljødepartementet informerte kort om hvordan prosessen med 

nyoppnenvningen er tenkt gjennomført. I første omgang vil det bli sendt ut et 

brev til alle kommuner, aktuelle organisasjoner og til Markarådet, hvor det 

inviteres til å komme med forslag til kandidater, innspill om sammensetning av 

rådet og erfaringer med rådet. Leder oppfordret departementet til å også gjøre 

en egen evaluering av rådets funksjon og rolle.  

 

Innlegg/kommentarer: 

Ildri Eidem Løvaas 

Tore Faller 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

Sak 19/15 Saker til neste møte i Markarådet  

Følgende saker ble foreslått til neste møte, 6. oktober 2015:   

 Endring av erstatningsreglene i markalovens § 11 

 Detaljregulering for Franskeliv skianlegg i Bærum kommune 

 Reguleringsplan for Sollihøgda i Hole kommune 

 Kommuneplan for Oslo 

 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 

Innlegg/kommentarer: 

Per R. Berger 

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 er 6. oktober 2015. Eventuelle innspill til saker sendes sekretariatet 

senest 4 uker før møtet. 
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Møtet slutt ca. kl. 13.15. 

Referent: 

Tone Mejlgaard 

sekretær for Markarådet 

 

Vedlegg:  

1. Presentasjon av Bjørn Bugge i Klima- og miljødepartementet. 


