Protokoll fra Markarådet 6. november 2018

MARKARÅDET
Vår ref
Arkiv: 2018/2890

Markasekretariat
Tone Mejlgaard

Vår dato
06.11.2018

Protokoll
6. november 2018, kl. 09.30-13.00
Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20
Stemmeberettigede til stede: 16
Navn
Rolle
Hilde Thorkildsen
Medlem

Instans
Romerike-regionen

Hans-Petter Aas

Medlem

Oslo og Omland Friluftsråd

Erik Eide

Medlem

Skiforeningen

Lene Conradi

Medlem

Asker/Bærum

Øystein Slette
Per Berger
Randi Wilhelmsen
Dag Olav Brækkan
Sven E. Maamoen
Magne Brekke
Knut Bjella
Rolf Hatlinghus
Ingerid Helseth
Tore Faller
Ann-Kristin Knudsen
Baard Nordby

Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Folloregionen
Buskerud
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
DNT Oslo og omegn
Akerhus Idrettskrets
Oslo Idrettskrets
Norges Skogeierforbund
Norskog
Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Velforeningene
Norges Bondelag
Norges Jeger og Fiskeforbund

Forfall utan vara: Lan Marie Nguyen Berg, Oslo kommune, Lars Magnussen, Oppland.
Forfall med vara: Kristin Dale Selvig (velforeningene), Gunn Cecilie Ringdal (Buskerud),
Gjermund Andersen (Naturvernforbundet), Henning Hoff Wikborg (DNT)
Faste observatører: Klima- og miljødepartementet: Hege Feiring
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ingeborg Austreng
Øvrige observatører: Tom Fremstad (OOF), Gro Koppen (Oslo kommune)
Sekretariat: Tone Mejlgaard
Møteleder: Markarådets leder, Hilde Thorkildsen
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Sak 20/18

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes.

Sak 21/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 28. august 2018 er sendt ut tidligere, og delt ut i møtet.
Innlegg/kommentarer:
Per Berger
Arbeidsutvalgets innstilling:
Protokollen fra møtet 28. august godkjennes.
Vedtak:
Protokollen fra møtet 28. august godkjennes.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Vedtatt protokoll for møtet 28. august 2018.

Sak 22/18

Arbeidsutvalget orienterer
Markarådets forrige møte var 28. august. Arbeidsutvalget ved leder gav en
orientering om saker som har vært oppe:
Nye medlemmer
Bondelaget har fått oppnevnt nytt medlem, Ann-Kristin Knudsen og nytt
varamedlem, Eli Berven. Skiforeningen har fått oppnevnt nytt varamedlem,
Espen Jonhaugen.
E-posthenvendelser om stengsler
Arbeidsutvalget har besvart to henvendelser om stenglser med å vise til at rådet
ikke behandler enkeltsaker, men at det kan bli aktuelt med en behandling av
prinsipper på et senere tidspunkt.
Beretning om rådets arbeid
Arbeidsutvalget opplyste rådet om mulighetene ved utarbeidelsen av rådets
beretning. En beretning som sammenfatter aktiviteten for 2018 og 2019 lages
klar til dette rådets siste møte.
Status for mulig nasjonalpark i Østmarka
Arbeidsutvalget har utsatt tema for å sikre god og opplyst debatt på et tidspunkt
der mer er avklart. En henvendelse om å likevel ta opp saken i møtet ble ikke
realitetsbehandlet og overført arbeidsutvalget.
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Innlegg/kommentarer:
Ingrid J. Helseth.
Erik Eide
Øystein Slette
Rolf Hatlinghus
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar informasjonen til orientering. Arbeidsutvalget tar en runde på
innsendt henvendelse fra hytteierne vedrørende nasjonalpark Østmarka. Rådet
tar deretter opp saken på nytt til våren.
Vedtak:
Markarådet tar informasjonen til orientering. Arbeidsutvalget tar en runde på
innsendt henvendelse fra hytteierne vedrørende nasjonalpark Østmarka. Rådet
tar deretter opp saken på nytt til våren.
Sak 23/18

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen orienterer
Elvestuen har ikke som minister møtt rådet tidligere, og deltok i en halvtime
hvor han var innom flere tema rådet har vist interesse for. Han svarte på
spørsmål, og understreket viktigheten av å ha et råd. Han oppfordret også rådet
til å være aktiv i flere av sakene nevnt i møtet.
Innlegg/kommentarer:
Per Berger
Magne Brekke
Randi Wilhelmsen
Hans Petter Aas
Rolf Hatlinghus
Sven Maamoen
Lene Conradi
Erik Eide
Øystein Slette
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar innlegget til orientering.
Vedtak:
Markarådet tar innlegget til orientering.

Sak 24/18

Dammer i Marka
Rådet fulgte opp tidligere møter der problematikken rundt nedleggelse av
dammer i Marka har vært diskutert. Arbeidsutvalget og sekretariatet tar imot
henvendelser fra dem som ønsker å jobbe videre med saken, jf. vedtak.
Arbeidsutvalget fikk mandat til å sette sammen en gruppe.
Innlegg/kommentarer:
Ingerid Helseth
Hilde Thorkildsen
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Øystein Slette
Rolf Hatlinghus
Baard Nordby
Arbeidsutvalgets innstilling:
Rådet setter ned et utvalg bestående av medlemmer med særlig innsikt i
problematikken om nedleggelse av dammer i Marka og kommunenes
muligheter til å ivareta markalovens formål i arbeidet. Utvalget forfatter et
utkast til brev, som legges frem i rådets neste møte.
Vedtak:
Rådet setter ned et utvalg bestående av medlemmer med særlig innsikt i
problematikken om nedleggelse av dammer i Marka og kommunenes
muligheter til å ivareta markalovens formål i arbeidet. Utvalget forfatter et
utkast til brev, som legges frem i rådets neste møte.
Vedlegg:
NVEs presentasjon fra tidligere møte
Sak 25/18

Massehåndtering
Klima- og miljødepartementet orienterte om departementets holdning til
massehåndtering i Marka, og viste samtidig til Fylkesmannens rolle i slike
saker. Departementets utgangspunkt er at massedeponering ikke skal skje
innenfor markagrensen.
Innlegg/kommentarer:
Per Berger
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar saken til orientering.
Vedtak:
Markarådet tar saken til orientering.

Sak 26/18

Orientering fra Fylkesmannen
Ingeborg Austreng, fagkoordinator for plan hos Fylkesmannen, orienterte kort
om saksgang for reguleringsplan og klagesak vedrørende Solli skiarena.
Innlegg/kommentarer:
Lene Conradi
Randi Wilhelmsen
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar saken til orientering.
Vedtak:
Markarådet tar saken til orientering.
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Sak 27/18

Skoglovens markaforskrift - status
Høringen av markaforskriften er fremdeles til behandling i Landbruks- og
matdepartementet, melder departementet.
Innlegg/kommentarer:
Arbeidsutvalgets innstilling:
Markarådet tar saken til orientering.
Vedtak:
Markarådet tar saken til orientering.

Sak 28/18

Datoer og saker til neste møte
Rådet diskuterte saker og datoer. Skullerud, Vangen og Solli ble nevnt som
aktuelt sted. Dammer og nasjonalpark ble nevnt som tema.
Innlegg:
Øystein Slette
Knut Bjella
Hans-Petter Aas
Arbeidsutvalgets innstilling:
Tirsdag 26. mars 2019 foreslås som dato for neste møte i Markarådet. Mulig
sted kan være Skullerud og det kan planlegges befaring – avhengig av
fremdriften i arbeidet med nasjonalpark.
Arbeidsutvalget oppfordrer medlemmene til å melde inn saker til rådet.
Vedtak:
Tysdag 26. mars 2019 foreslås som dato for neste møte i Markarådet.
Arbeidsutvalget lager agenda for møtet, og ser på status i nasjonalparksaken før
de bestemmer sted.
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