Til: Kommunene med arealer innenfor markagrensen
Fra: Markarådet

Dammer i Marka
Innenfor Markas grenser ligger mange oppdemmede vann. Dammene kan være viktige for
friluftsliv, naturopplevelse, idrett og som kulturminner. De bidrar til det rike og varierte
landskapet, og til natur- og kulturmiljøet. I tillegg har dammene stor betydning for livet i vannet.
Dammene kan også være en sikkerhetsrisiko, og påføre dameier store vedlikeholdskostnader.
Det resulterer ofte i at dameier søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få legge
ned dammen, noe som allerede gjelder flere steder i Marka. Nedleggelse av dammer kan få
konsekvenser for rekreasjon, friluftsliv, natur og idrett.
Markarådets rolle
Markarådet skal arbeide for å fremme markalovens formål, som er «å fremme og tilrettelegge for
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert
landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig
bruk til andre formål».
Ved å informere kommunene og dele noen erfaringer, ønsker Markarådet å bevisstgjøre
kommunene og slik bidra til at lovens formål kan bli godt ivaretatt i en nedleggingsprosess.
Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter lovverket rundt damsikkerhet - de vurderer ikke
markalovens formål. Vi mener det er viktig at kommunene tar sakene til behandling.
Oppfordring
Markarådet oppfordrer kommunene med arealer med dammer i Marka til å vurdere om det er
hensiktsmessig å utarbeide forvaltningsplan for dammene.
En forvaltningsplan kan inneholde et damregister, der man klassifiserer og prioriterer dammene
etter verdier for natur, kultur, idrett, rekreasjon – og sikkerhet. Det kan også skisseres overordna
hvilke virkemidler kommunen har for å kunne bidra til å ivareta de viktigste dammene. Som ledd
i dette kan forvaltningsplanen brukes som grunnlag for å planlegge økonomisk hvordan bevare
viktige dammer.
Ved forslag om nedlegging av en dam, vil dermed kommunen ha et hjelpemiddel til å vurdere
dammens verdier opp mot kostnader ved eventuell økonomisk støtte til restaurering eller
overtagelse og fremtidig drift.
Både Asker og Nittedal kommuner har gjort mye arbeid knyttet til tematikken, og deres
erfaringer er tilgjengelige gjennom offentlige postjournaler.
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