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VEDR. HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM 

GRENSEJUSTERINGER I MARKA 

 

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) viser til tilsendt saksinformasjon. Denne uttalelsen 

er utarbeidet av OOF og støttes av DNT Oslo og Omegn.  

 

Viktigheten av grensefastsettelsen 

Marka er med de muligheter for friluftsliv, rekreasjon og unike naturopplevelser den 

gir, av uvurderlig verdi for befolkningen i Osloområdet. Det er derfor viktig å unngå 

utbygging og inngrep som vil kunne innsnevre grensene for Marka og forringe 

Markas verdi som natur- og friluftslivsområde. For å gi tilstrekkelig beskyttelse mot 

framtidige inngrep, ble markagrensen i 2009 fastsatt direkte i loven. Denne grensen 

bygget for øvrig på grensen som ble trukket opp av Miljøverndepartementet i 1986 

samt gjeldende plankart i den enkelte kommunene som tidligere er blitt vedtatt lokalt.  

 

§ 2 annet ledd i Markaloven åpner for å utvide lovens virkeområde ved at grensen 

utvides der dette anses hensiktsmessig eller ønskelig. Grensejusteringer kan bare skje 

dersom friluftsliv-, natur- eller kulturverdier ikke blir vesentlig skadelidende, dette 

gjelder også miljø- og friluftsverdier av lokal betydning. Dette er viktige premisser 

som åpner for hensiktmessige justeringer som bidrar til å styrke loven. 

 

Angående Miljøverndepartementets gjennomgang av foreslåtte justeringer 

Miljøverndepartementet har etter vårt syn gjort en svært grundig gjennomgang av 

innkomne forslag til justeringer og forholdt seg til lovverket på en gjennomført og 

enhetlig måte. Samtidig har man kommet kommunene i møte der dette har vært 

naturlig og ikke gått ut over interessene Markaloven er satt til å ivareta. 

 

En positiv effekt av prosessen er at vi også må anta at den har bidratt til å klargjøre 

overfor kommunene hvilke tiltak som tillates under Markaloven. For eksempel skulle 

det nå være klarere at verken utvikling av landbruksaktiviteter eller utfartsparkeringer 

i seg selv er hindret av Markaloven. 

 

Det er vår oppfatning at Miljøverndepartementet her har lagt et godt grunnlag for 

videre praktisering av loven og vi ønsker derfor å uttrykke vår støtte til 

departementets vurderinger.  
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