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Instans

Navn

Romerike-regionen

Hilde Thorkildsen

Rolle
Medlem

Folloregionen

Øystein Slette

Medlem

Asker/Bærum

Lene Conradi

Medlem

Oppland

Lars Magnussen

Medlem

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Gjermund Andersen

Medlem

Oslo og Omland Friluftsråd

Vigdis Jynge

Varamedlem

Skiforeningen

Erik Eide

Medlem

Den norske turistforening, Oslo og omegn

Henning Hoff Wikborg

Medlem

Norges jeger- og fiskeforbund, Akershus

Baard Nordby

Medlem

Oslo Idrettskrets

Magne Brekke

Medlem

Akerhus Idrettskrets

Sven E. Maamoen

Medlem

Norges Skogeierforbund

Knut Bjella

Medlem

Norskog

Rolf Hatlinghus

Medlem

Norges Bondelag

Ann-Kristin Knudsen

Medlem

Representant for velforeningene

Kristin Dale Selvig

Medlem

Interessegruppe for hytteeiere i Marka

Ingerid Helseth

Medlem

Forfall: Medlem Lan Marie Nguyen Berg og varamedlem Hanna Marcussen, Oslo kommune, Gunn

Cecilie Ringdal, Buskerud
Forfall med vara: Hans-Petter Aas, OOF
Faste observatører: Klima- og miljødepartementet: Øyvind Dannevig
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Lise Weltzien
Øvrige observatører: Tom Fremstad (OOF), Gro Koppen (Oslo kommune)
Referent: Trond Løfsgaard
Møteleder: Markarådets leder, Hilde Thorkildsen
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Sak 14/19 Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning.
Innlegg/kommentarer:
Ingerid Helseth bemerket at møteinnkalling og saksdokumenter ikke var sendt ut til
varamedlemmene og møtet var heller ikke publisert på Markarådets nettsider.
Trond Løfsgaard beklaget dette. Innkalling og saksdokumenter ble ettersendt til varamedlemmer
torsdag 15. august. Til senere møter vil innkalling og saksdokumenter bli sendt både faste
medlemmer og varamedlemmer og hjemmesiden vil bli oppdatert.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes.

Sak 15/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møtet 4. juni er sendt ut tidligere og var også vedlagt innkallingen.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Vedtatt protokoll for møtet 4. juni 2019.

Sak 16/19 Arbeidsutvalget orienterer
Arbeidsutvalget hadde møte 8. august. Hilde Thorkildsen var forhindret fra å møte. Erik Eide
orienterte om dette møtet. Formålet med møtet var å planlegge dette møtet i Markarådet.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Vedlegg 2: Referat fra møte i AU 8. august.

Sak 17/19 Nasjonalpark i Østmarka
Markarådet har mottatt brev datert 13. juni 2019 fra Klima- og miljødepartementet om Østmarka.
Brevet var vedlagt innkallingen. Departementet ønsker Markarådets synspunkter på
Miljødirektoratets anbefaling om nasjonalpark i Østmarka. Frist for innspill er satt til 20. august.
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Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt inn forslag til uttalelse fra Markarådet.
Forslaget var vedlagt innkallingen. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Østmarkas venner.
Innlegg/kommentarer:
Gjermund Andersen fremmet tillegg til forslaget fra NOA:
Markarådet ser det som positivt at den foreslåtte nasjonaparket vil støte inntil Østmarka naturreservat
på 18 km2. Til sammen vil nasjonalparken og naturreservatet danne et stort, sammenhengende vernet
areal av høy verdi for forskning, friluftsliv og arealkrevende arter. På grunn av sine naturkvaliteter har
reservatet lenge vært benyttet til ulike forsknings- og undervisningsformål. Markarådet anbefaler at
reservatet beholder nåværende vernestatus . Innlemming i nasjonalparken vil svekke dagens strenge
vern av Østmarkas mest urørte område. Ved flere andre nasjonalparker praktiserer man slik mosaikk
av ulike verneformer. Et godt eeeksempel på stormosaikken der følgende fire nasjonalparker er mer
eller mindre sammenlimt ved hjelp av naturreservater og landbskapsverområder: Dovrefjell,
Sunndalsfjella, Rondaene, Reinheimen og Breheimen.
Rolf Hatlinghus fremmet tillegg til forslaget fra NOA:
En bynær og brukspreget nasjonalpark er en nyskaping. Selvsagt skal naturmangfoldlovens krav til
naturkvaliteter, inngrep og størrelse oppfylles, men det bør være rom for nytenkning og pragmatiske
løsninger. Her er en historisk sjanse til både å oppfylle siste mulighet til en nasjonalpark i
lavereliggende skogsområder. Likevel finner vi grunn til å spørre om nødvendigheten av dette i og med
at dagens verneverdier er skapt gjennom den arealbruken som foregår i dag og at området allerede er
strengt regulert gjennom markaloven og to store naturreservater. Markarådet legger imidlertid vekt på
at arealene er offentlig grunn, tilbudt av Oslo og Ski kommuner, som begge ønsker nasjonalparken
opprettet.
Rådet støtter ellers departementets syn at eventuelt privat areal areal skal skje på frivillig grunnlag. Det
samme bør legges til grunn for areal fra andre kommuner eller annet offentlig areal.
På grunnlag av ovennevnte kommentarer og premisser har Markarådet ikke innvendinger til
opprettelsen av en nasjonalpark i Østmarka.
Erik Eide
Magne Brekke
Ingeri Helseth
Vigdis Jynge
Øystein Brekke
Gjermund Andersen
Kristin Dale Selvig
Lene Conradi fremmer forslag fra AU
En forutsetning for etablering av nasjonalpark i Østmarka fra Markarådets side er at bruken av veier
og marka til idrett, naturopplevelser og friluftsliv ikke endres som en konsekvens av status som
nasjonalpark, slik at markalovens intensjon og formål opprettholdes.
Rolf Hatlinghus
Øystein Brekke
Kristin Dale Selvig
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Knut Bjella
Magne Brekke

Arbeidsutvalgets forslag til innspill til KLD:
En forutsetning for etablering av nasjonalpark i Østmarka fra Markarådets side er at bruken av
veier og marka til idrett, naturopplevelser og friluftsliv ikke endres som en konsekvens av status
som nasjonalpark, slik at markalovens intensjon og formål opprettholdes.
Vedtak:
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedlegg:
Vedlegg 3: Forslag til uttalelse fra Naturvernforbundet

Sak 18/19 Rulleskitraséer i Marka
Rolf Jarle Aaberg og Helge Runer var invitert for å orientere om planene i Vestmarka. De
representerte alle brukerene av Vestmarkssetra. Presentasjonen er vedlagt.
Lise Weltzien orienterte om aktuell sak fra Linderudkollen som er tilbehandling hos
Fylkesmannen.
Øyvind Dannevig fra Klima- og miljødepartementet orienterte om departementets holdning og
avgjørelser i tidligere saker.
Innlegg/kommentarer:
Henning Hof Wikborg
Sven Maamoen
Magne Brekke
Bård Nordby
Rolf Hatlinghus
Kristin Dale Selvig
Henning Hof Wikborg
Øystein Brekke
Erik Eide

Arbeidsutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Vedlegg 4: Presentasjonen bra brukerne av Vestmarkssetra
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Sak 19/19 Neste/siste møte i sittende Markaråd
AU har diskutert et eventuelt neste/siste møte i sittende markaråd. For å sikre kontinuitet og
kompetanseoverføring anbefales et site og avsluttende møte for sittende Markaråd i forbindelse
med konstituerende møte for nytt markaråd.
Innlegg/kommentarer:
Ingen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalgets forslag godkjennes.
Vedtak:
Arbeidsutvalgets forslag godkjennes.

5

