
Forslag til uttalelse fra Markarådet angående Østmarka 
 
Markarådet viser til brev av 13. juni 2019 fra Klima- og miljødepartementet. 
 
Rådet vektlegger at en eventuell nasjonalpark i Østmarka bør fremme friluftslivet og 
folkehelsen. Dagens bruk bør i all hovedsak fortsette.  
 
De to veiene som finnes i området, til hhv. Vangen/Skjelbreia og Rausjømarka, er bomveier 
med lite trafikk. De er likevel viktige for både friluftsliv og hyttefolk. Vangen markastue har 
leirskole med behov for inn- og uttransport av folk og utstyr. Veien er ellers mye brukt av 
syklister, familier med barnevogn og eldre mennesker. Vi støtter departementets syn at de 
to veiene må bestå. Veier finnes også i andre nasjonalparker som Dovre-Sunndalsfjella, 
Rondane og Jotunheimen.  
 
Dammene i Rausjøen, Mosjøen og Svartoren er gamle fløtningsdammer.. Friluftsfolket er 
fortrolig med dagens vannspeil, og det vil skape store protester dersom vannspeilet senkes 
med tilhørende «død» sone langs hele bredden. Rådet mener at dammene heller bør 
utbedres skånsomt hvis behov slik at dagens vannspeil opprettholdes. Børtervann er både 
drikkevannskilde og regulert for et lite kraftverk. Selve dammen ligger utenfor 
nasjonalparken. I forbindelse med verneprosessen må det vurderes om dagens tillatte 
vannstandsendring i den nordlige delen av Børtervann kan aksepteres innenfor en 
nasjonalpark. Hvis ikke kan den delen av innsjøen utgå. 
 
Markarådet ser det som fordelaktig at også kommunalt eide områder vest for kraftlinjen blir 
inkludert i en nasjonalpark. Disse arealene på Ski kommunes grunn er lett tilgjengelige for 
store befolkningsgrupper og har verdifulle naturkvaliteter. Vi støtter derfor tanken om å 
utrede en todelt nasjonalpark. Vi viser til at Dovre-Sunndalsfjella nasjonalpark er delt i to av 
både riksveien og jernbane til Trondheim. 
 
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, og å sikre et varig og unikt tilbud for rekreasjon, 
naturopplevelse og folkehelse nær landets største befolkningskonsentrasjon. Den 
muligheten er for verdifull til å miste. Særlig når arealene er offentlig grunn, tilbudt av Oslo 
og Ski kommuner, som begge ønsker nasjonalparken opprettet.  
 
Rådet støtter ellers departementets syn at eventuelt privat areal i tillegg til kommunalt areal 
skal skje på frivillig grunnlag.  
 
 


