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Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  4. mai 2016, kl. 12.00-15.00.  

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

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

Navn Rolle Instans 

Hilde Thorkildsen  Medlem Romerike-regionen 

Hans-Petter Aas Medlem Oslo og Omland Friluftsråd 

Erik Eide Medlem Skiforeningen 

Lene Conradi Medlem Asker/Bærum 

Hanna Elise Marcussen Varamedlem Oslo kommune 

Øystein Slette Medlem Folloregionen 

Gunn Cecilie Ringdal Medlem Buskerud 

Lars Magnussen Medlem Oppland 

Gjermund Andersen Medlem Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus 

Henning Hoff Wikborg Medlem DNT Oslo og omegn 

Baard Nordby Medlem NJFF - Akershus 

Magne Brekke Medlem Oslo Idrettskrets 

Sven E. Maamoen Medlem Akerhus Idrettskrets 

Knut Bjella  Medlem Norges Skogeierforbund 

Rolf Hatlinghus Medlem Norskog 

Anne Kristine Rolstad Medlem Norges Bondelag 

Kristin Dale Selvig Medlem Representant for velforeningene 

Ingerid Helseth Medem Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

 

Forfall: Lan Marie Nguyen Berg (medlem for Oslo kommune). Varamedlem stilte.  

 

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Hedén, Linda E. Eide og Tone Mejlgaard 

(referent). 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2016/275 
Sekretær 
Tone Mejlgaard 

Vår dato 
04.05.2016 
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Fra Klima- og miljødepartementet: Statssekretær Lars Andreas Lunde (deler av møtet), 

Hege Feiring (deler av møtet) og Bjørn Bugge.  

Andre: Espen Jonhaugen (Skiforeningen), Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i 

Marka), Tom Fremstad (Oslo og Omland Friluftsråd) og Ingrid Maurstad (Oslo Idrettskrets).  

 

Det var 18 stemmeberettigede til stede. 

Møteleder: Innledende deler av møtet: fylkesmiljøvernsjef Are Hedén. Fra og med sak 1/16: 

Markarådets leder, Hilde Nysten Thorkildsen, ordfører i Nittedal, representant for kommuner 

på Romerike. 

 

 
Innledende del av møtet 
Følgende stod på agendaen i den innledende delen av møtet: 

1. Velkommen ved fylkesmiljøvernsjef Are Hedén 

2. Presentasjonsrunde  

3. Åpningstale ved statssekretær Lars Andreas Lunde 

4. Presentasjon av Fylkesmannens direktoratsfunksjon og sekretariatrollen ved 

fylkesmiljøvernsjef Are Hedén 

- Se vedlagt presentasjon (vedlegg 1) 

5. En innføring i markaloven ved Hege Feiring, fungerende avdelingsdirektør i Klima- og 

miljødepartementet 

- Se vedlagt presentasjon (vedlegg 2) 

6. Gjennomgang av prosess for valg av leder og nestleder ved fylkesmiljøvernsjef Are 

Hedén 

 
Valg av leder 
Markarådet skal ha en leder og velger denne selv. Se for øvrig vedlagte retningslinjer for valg 

av leder og nestleder.  

 

Fristen for å foreslå lederkandidater var 28. april. Følgende kandidater ble foreslått innen 

fristen: 

- Hans-Petter Aas, representant for Oslo og Omland Friluftsråd 

- Øystein Slette, ordfører i Enebakk, representant for kommuner i Follo 

- Hilde Nysten Thorkildsen, ordfører i Nittedal, representant for kommuner på 

Romerike 

 

Hans-Petter Aas trakk sitt kandidatur under møtet. Det ble deretter foretatt en lukket, skriftlig 

avstemming for valg av leder.  

 

Resultat av valget 

Hilde Nysten Thorkildsen, ordfører i Nittedal og representant for kommuner på Romerike, ble 

valgt som leder av Markarådet. Leder fungerer i to år og kan gjenvelges. 
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Vedlegg 

Vedlegg 3. Oppnevningsbrev fra Klima- og miljødepartementet med retningslinjer for valg av 

leder og nestleder til Markarådet 

 

Sak 1/16 Valg av nestleder og eventuelt arbeidsutvalg 
Det ble foretatt valg av nestleder i henhold til vedlagte retningslinjer for valg 

av leder og nestleder, punkt 3-9. Valget ble styrt av nyvalgt leder. 

 

Følgende kandidater ble i møtet foreslått til nestledervervet: 

- Hans-Petter Aas, representant for Oslo og Omland Friluftsråd 

- Øystein Slette, ordfører i Enebakk, representant for kommuner i Follo 

 

Ved skriftlig avstemming ble Hans-Petter Aas, representant for Oslo og 

Omland Friluftsråd, valgt som nestleder av Markarådet. Nestleder fungerer i to 

år og kan gjenvelges.  

   

 

Markarådet har tidligere hatt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 

to medlemmer. Ordningen med arbeidsutvalg ble av rådets medlemmer 

besluttet videreført.  

 

Følgende medlemmer ble i møtet foreslått som kandidater til arbeidsutvalget: 

- Gjermund Andersen, representant for Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus 

- Rolf Hatlinghus, representant for Norskog 

- Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, representant for Asker og 

Bærum kommuner 

- Erik Eide, representant for Skiforeningen 

- Magne Brekke, representant for Oslo idrettskrets 

- Ingerid Janssen Helseth, representant for Interessegruppe for hytteeiere 

i Marka 

 

Det ble foretatt en skriftlig avstemming, der hvert medlem valgte to av 

kandidatene. De to kandidatene med flest stemmer totalt ble valgt. 

 

Følgende medlemmer ble valgt inn i Markarådets arbeidsutvalg: 

- Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, representant for Asker og 

Bærum kommuner 

- Erik Eide, representant for Skiforeningen  

 

Vedtak 

Hans-Petter Aas, representant for Oslo og Omland Friluftsråd, ble valgt som 

nestleder av Markarådet.  

 

Følgende medlemmer ble valgt inn i Markarådets arbeidsutvalg: 

- Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, representant for Asker og 

Bærum kommuner 

- Erik Eide, representant for Skiforeningen  
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Vedlegg 

Vedlegg 3. Oppnevningsbrev fra Klima- og miljødepartementet med 

retningslinjer for valg av leder og nestleder til Markarådet 

 

Sak 2/16  Markarådets høringsuttalelse til el-sykling i utmark  
Tidligere arbeidsutvalg har utarbeidet og oversendt en foreløpig 

høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet vedrørende forslag om el-

sykling i utmark. Uttalelsen ble lagt frem for behandling i det nye rådet. 

 

Hans-Petter Aas informerte om de bakenforliggende vurderingene i 

arbeidsutvalgets foreløpige høringsuttalelse. Det ble deretter en drøftelse om 

rådets standpunkt i saken, og enkelte endringer av uttalelsen ble foretatt. 

Innlegg/kommentarer: 

Henning Hoff Wikborg  

  Gunn Cecilie Ringdal 

Hanna Elise Marcussen 

Lene Conradi 

Hans-Petter Aas 

Erik Eide 

Knut Bjella 

Lars Magnussen 

Rolf Hatlinghus 

Gjermund Andersen 

Sven E. Maamoen 

 

Vedtak: 

Kulepunkt tre i Markarådets foreløpige høringsuttalelse endres til: 

 Markarådet mener at el-sykling på veier, som nevnt i forrige punkt, må 

være en rett på lik linje med annen sykling, og at det ikke skal være opp 

til den enkelte grunneier å bestemme dette. Vi mener imidlertid det er 

riktig at kommunen fortsatt bør ha myndighet til gjennom forskrift å 

forby ferdsel med el-sykkel i bestemte områder eller tider på nærmere 

angitte veier. 

Siste kulepunkt i Markarådets foreløpige høringsuttalelse endres til: 

 Markarådet er positiv til at det for enkelte grupper vil gi lettere tilgang 

til friluftsliv. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 4. Markarådets endelige høringsuttalelse til el-sykling i utmark. 

 

Sak 3/16 Praktiske avklaringer fra sekretariatet  
Sekretariatet informerte kort om det praktiske omkring møter, kontakt med 

sekretariatet og reise- og møtegodtgjørelser. Se vedlagt presentasjon.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Samlet presentasjon for møtet 4. mai 2016. 
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Sak 4/15 Neste møte 
Dato for neste møte i Markarådet ble satt til 19. oktober 2016, kl. 12.00-15.00. 

Møtet holdes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. 

 

Eventuelle innspill til saker for neste møte meldes inn til sekretariatet på e-post 

markasekretariat@fylkesmannen.no innen 19. september 2016. 

 

Kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer sendes til alle i rådet 

sammen med innkallingen til neste møte. 

 

 

Møtet slutt ca. kl. 15.00. 

 

Referent: 

Tone Mejlgaard 

markasekretariatet 

 

Vedlegg: 

1. Samlet presentasjon for møtet 4. mai 2016. 

2. Presentasjon av Hege Feiring, fungerende avdelingsdirektør i Klima- og 

miljødepartementet 

3. Oppnevningsbrev fra Klima- og miljødepartementet med retningslinjer for valg av leder 

og nestleder til Markarådet 

4. Markarådets endelige høringsuttalelse til el-sykling i utmark. 

mailto:markasekretariat@fylkesmannen.no

