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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Christian Hillmann, 22003635 

  

Melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka 

Fylkesmannen i Oslo og Viken sender med dette ut melding om oppstart av en verneprosess for 

deler av Østmarka. Meldingen sendes til grunneiere og rettighetshavere i utredningsområdet og 

offentlige og private organisasjoner. Adresselisten er lagt ut sammen med øvrig informasjon om 

prosessen på våre nettsider, se under. Vi ber om å bli kontaktet ved feil eller mangler i listen. Vi ber 

også om at større organisasjoner videresender til sine lokale foreninger, og eventuelt samordner 

innspill. 

 

Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter og sikre medvirkning, før det utarbeides et 

konkret verneforslag.  

 

Vi har laget et informasjonshefte for oppstartsmeldingen og prosessen videre. Her vil dere få 

relevant informasjon og se kart over utredningsområdet. Oppstartsmeldingen finner dere også på 

verneprosessen sin prosjektside: https://www.fylkesmannen.no/ostmarka. 

 

Her kan dere se relevante dokumenter og dere vil få informasjon om hvilke møter som planlegges 

rundt oppstartsmeldingen. De to første møtene vil på grunn av smittevern gjennomføres som åpne 

nettmøter på Teams, men det vil også være anledning til å møte oss i Østmarka tre lørdager i 

november/desember. 

 

Frist for å komme med innspill er satt til 15. desember 2020. Selv om vi også tar imot innspill senere, 

vil de som fremsettes i forbindelse med oppstartsmeldingen refereres, kommenteres og de vil følge 

den formelle prosessen videre. Etter å ha hentet inn kunnskap om konsekvenser av et vern, 

gjennom faglige utredninger og dialog med aktuelle og berørte parter, vil vi utarbeide et 

høringsforslag. Ved høringen vil alle på nytt få anledning til å komme med sine synspunkter.  

 

Dere er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss ved behov. Kontaktinformasjon finner dere 

på prosjektsiden. 

 

 

Med hilsen 

 

Gunhild Dalaker Tuseth 

Avdelingsdirektør 

  

 

Ellen Lien 

Seksjonssjef 

Klima- og miljøvernavdelingen 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/nasjonalparker/ostmarka/dokumenter/ostmarka-nasjonalpark-oppstartsmelding.pdf
https://www.fylkesmannen.no/ostmarka
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