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Protokoll 
25. april 2018, kl. 09.00-12.00 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678 

 

Til stede: 

Fra Markarådet: Det var 12 stemmeberettigede til stede. 

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 

Øystein Slette Medlem Folloregionen 

Gunn Cecilie Ringdal Medlem Buskerud 

Gjermund Andersen Medlem Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus 

Dag Olav Brækkan Varamedlem DNT Oslo og omegn 

Sven E. Maamoen Medlem Akerhus Idrettskrets 

Knut Bjella  Medlem Norges Skogeierforbund 

Rolf Hatlinghus Medlem Norskog 

Ingerid Helseth Medlem Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

Forfall:  

Lan Marie Nguyen Berg for Oslo kommune, Anne Kristine Rolstad for Norges Bondelag, 

Lars Magnussen for Oppland fylke, Baard Nordby for NJFF Akershus, Magne Brekke for 

Oslo Idrettskrets og Kristin Dale Selvig for velforeningene. Ingen vara møtte for disse.  

Henning Hoff Wikborg hadde forfall, men DNT ble representert ved vara Dag Olav Brækkan. 

Faste observatører: Klima- og miljødepartementet: Hege Feiring 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Marit Louise Lindholm. 

Øvrige observatører: Torgny Hasås 

Referent: Linda E. Eide 

Møteleder: Markarådets leder, Hilde Thorkildsen 
 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2018/2890 

Markasekretariat 

Linda E. Eide 

Vår dato 

25.04.2018 
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Sak 1/18 Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

  

Innlegg/kommentarer:  
Ingen. 

  

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

Vedtak: 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

Sak 2/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Protokollen fra møtet 27. juni 2017 ble sendt ut sammen med innkallingen. 

Sekretariatet har fått melding om et feilstavet navn, som blir rettet. 

 

Innlegg/kommentarer:  

Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Protokollen fra møtet 27. juni godkjennes uten endringer. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet 27. juni godkjennes med endringen nevnt i møtet. 

 

Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Vedtatt protokoll for møtet 27. juni 2018. 

Sak 3/18 Arbeidsutvalget orienterer  
Markarådets forrige møte var 27. juni 2017. Arbeidsutvalget har håndtert en 

rekke henvendelser siden da, og møteleder orienterte kort fra saksfremlegget 

om disse: 

- Oppmøtestatistikk og henvendelse til byrådsleder 

- Stopp Støyens henvendelse og arbeidsutvalgets svar 

- Henvendelse fra Statens strålevern om tiltak i alunskifer 

 

Arbeidsutvalget ønsket også å avklare om rådet ser behov for å gi fullmakt til i 

fremtiden å sende generelle høringsuttalelser til saker som ikke krever 

prinsipiell behandling i rådet. Et forslag til generell uttale ble lest opp, og rådet 

utsatte avgjørelse til siste sak. 

 

Innlegg/kommentarer:  

Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar sakene til orientering. 

 

Vedtak:  

 Markarådet tar sakene til orientering. 
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Sak 4/18 Høringsuttalelsen om helikopterplass på bedredskapssenteret 
Markarådets arbeidsutvalg hastebehandlet og sendte i november 2017 inn 

høringsuttalelse til Luftfartstilsynet vedrørende konsesjonssøknad for 

helikopterplass på politiets nye beredskapssenter på Taraldrud. På grunn av 

tidspress ble uttalelsen sendt uten godkjenningsrunde i rådet, men uttalelsen 

bygger på Markarådets vedtatte høringsuttalelse knyttet til planforslaget til 

beredskapssenter på Taraldrud, sendt inn etter møtet 27. juni 2017. Denne 

uttalelsen ble supplert med uttalelser fra Oslo og Omland friluftsråd sin 

høringsuttalelse. 

 

Innlegg/kommentarer:  
Ingen. 

   

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Rådet godkjenner innsendt høringsuttalelse. 

 

Vedtak: 

Rådet godkjenner innsendt høringsuttalelse.  

  

  Vedlegg: 

 Vedlegg 2: Markarådets høringsuttalelse til helikopterplass på 

beredskapssenteret på Taraldrud 

 

Sak 5/18 Godkjenning av årsberetning for 2016 og 2017 
Det er skrevet en sammenfatting av Markarådets aktivitet for 2016 og 2017. 

 

Innlegg/kommentarer:  

  Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  

Årsberetningen godkjennes. Årsberetningen publiseres sammen med øvrige 

årsberetninger på Markarådets nettside. 

 

Vedtak: 

Årsberetningen godkjennes. Årsberetningen publiseres sammen med øvrige 

årsberetninger på Markarådets nettside. 
 

  Vedlegg: 

 Vedlegg 3: Markarådets årsberetning for 2016 og 2017 

Sak 6/18 Mulig nasjonalpark i Østmarka 
Hege Feiring fra Klima- og miljødepartementet orienterte om at det er satt i 

gang et arbeid med å utrede om det er verdier i Østmarka som tilsier at det kan 

være nasjonalpark der. Arbeidet er i startfasen. Arbeidet med å kartlegge 

verdier skal gjøres i løpet av året, og vurderingen sendes departementet. Om 

det skal settes i gang en verneprosess vil det tas stilling til i 2019, etter at 

verdiene er kartlagt. Bruken av området blir den same frem mot et eventuelt 

vern.  
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Innlegg/kommentarer:  

Ingrid Helseth 

Øystein Slette 

Gjermund Andersen 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering. 

Sak 7/18 Orientering fra Fylkesmannen 
Marit Lindholm, Håvard Kristoffersen og Linda Eide fra Fylkesmannens 

miljøvernavdeling orienterte kort og svarte på spørsmål knyttet til noen 

aktuelle saker:  

 - Alunskifer, døgnhvileplass, Taraldrud 

 - Gang- og sykkelvei i Maridalen 

 - Kunstinstallasjonen Roseslottet på Frognerseteren 

 - Markadagen 

 - Vannledning Hole-Oslo: Fylkesmannens uttalelse 

- Frivillig vern av skogområder i Romeriksåsene (Fearnley/Nittedal) 

 

Ut fra diskusjonen rundt de ulike sakene, fremkom en interesse for 

massehåndtering i Marka som arbeidsutvalget vurderer som tema til senere 

møter i rådet. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Rolf Hatlinghus 

Erik Eide 

Gjermund Andersen 

Gunn Cecilie Ringdal 

Sven E. Maamoen 

Hans-Petter Aas 

Dag Olav Brækkan 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering. 

Sak 8/18 Stadfesting etter markaloven – aktivitetssoner med mer 
Hege Feiring fra Klima- og miljødepartementet orienterte kort om 

stadfestingen av Oslo kommuneplans arealdel, som blant annet åpner for 

aktivitetssoner. Departementet har i stadfestingen presisert at det ikke åpnes for 

tiltak som ikke er innenfor lovens formål, som etablering av ballbinger, 

fotballbaner med mer.  
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Rådets medlemmer ønsker i et senere møte en åpen diskusjon omkring 

aktiviteter i markagrensens randsone, gjerne basert på en oversikt over 

planlagte eller omsøkte tiltak i Markas randsoner, og gjerne med befaring. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Gjermund Andersen 

Hans-Petter Aas 

Rolf Hatlinghus 

Dag Olav Brækkan 

Ingerid Helseth 

Øystein Slette 

Knut Bjella 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering. 

Sak 9/18 Dammer i Marka 
Eline Nordseth Berg, konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragsinngrep i 

Norges vassdrags- og energidirektorat orienterte om damnedleggelser innenfor 

Marka på Nedre Romerike. 

 

Rådet ønsker som oppfølging av orienteringssaken å se mer generelt på 

hvordan dammer i Marka bør ivaretas i fremtiden, og om en formulering fra 

rådet kan bidra til en helhetlig forvaltning på området.  

 

Innlegg: 

Rolf Hatlinghus 

Hans-Petter Aas 

Knut Bjella 

Hilde N. Thorkildsen 

Ingerid Helseth 

Øystein Slette 

Gjermund Andersen 

Lene Conradi 

Gunn Cecilie Ringdal 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 4: NVEs presentasjon om damnedleggelser i Marka 
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Sak 10/18 Skogbruksforskriften – om gjennomført høring 
Møteleder orienterte om at høringen i saken er gjennomført og til behandling i 

Landbruks- og matdepartementet.  

 

Innlegg/kommentarer:  

Ingen. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak: 

Markarådet tar saken til orientering. 

Sak 11/18  Saker til neste møte 
Befaring i Østmarka: Rådet ønsker å invitere politisk ledelse til møte med 

befaring i Østmarka 28. august 2018. 

Sak 12/18 Eventuelt 
Det ble orientert kort om utfordringene med blant annet forsøpling i Marka 

som oppstod under gjennomføringen av Holmennkollen skifestival i år. Det 

jobbes med opprydning og med å forhindre gjentakelse. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Knut Bjella 

Erik Eide 

Rolf Hatlinghus 

Hans-Petter Aas 

Sak 13/18 Generell formulering til fremtidige høringsuttalelser 
Se sak 3/18. Rådet fikk forevist et forslag til en generell uttalelse som kan 

sendes inn som høringsuttalelse i saker som ikke krever prisipiell behandling i 

rådet. Alle innspill skal sendes rådets medlemmer før det eventuelt sendes en 

generell uttalelse. Et forslag til vedtak ble lagt frem i møtet. 
 

Markarådets vedtak: 

Arbeidsutvalget kan, etter å ha gitt medlemmene mulighet til å gi innspill, 

sende følgende formulering som høringsuttalelse i saker som ikke krever 

prinsipiell behandling i rådet: 
Området som berøres av tiltaket ligger i Marka, og dermed innenfor Markarådets 
virkeområde. Markarådet skal arbeide for å fremme formålet med markaloven og 
arbeide med overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. Vi 
ber om at dere i behandlingen av saken tar hensyn til markalovens formål, og at dere 
i det lengste forsøker å unngå å tillate tiltak som ikke er i tråd med formålene. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Ingerid Helseth 

Hans-Petter Aas 

Hilde Thorkildsen 


