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Ny erstatningsbestemmelse etter markaloven § 11 
FNF Akershus er paraplyorganisasjon for natur- friluftslivsorganisasjonene i Akershus. Vi er 

et forum for organisasjonene og jobber for å fremme deres interesser i fylket.  

Marka er en svært viktig arena for natur- og friluftslivet i fylket. FNF Akershus støtter 

derfor departementets forslag til endring av markalovens paragraf 11. Det vil øke 

mulighetene for å få vernet nye området som friluftslivsområder for friluftsliv og 

naturopplevelse. 

 

Etter markalovens paragraf 11 kan det vernes friluftslivsområder, som på grunn av 

naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Foreløpig er det kun vernet fire slike 

områder i Marka (i Oslo kommunes skoger). 

 

For noen år siden ble det satt i gang et vernearbeid med tanke på å verne friluftslivsområder i 

Marka, etter § 11. Etter kort tid ble det klart at myndighetene anså det som krevende å få 

skogeierne med på vern, uten en god erstatningsordning. Verneprosessen ble da endret i retning 

av vern etter naturmangfoldloven, som har en god erstatningsordning.  

Vinteren 2015 ble det opprettet ni nye naturreservater i Marka. Mange organisasjoner med 

aktivitet knyttet til Marka protesterte på at en her fikk et strengt vern etter naturmangfoldloven i 

stedet for et vern for friluftsliv og naturopplevelse, med mildere restriksjoner for aktivitet og idrett. 

Som en kompensasjon for dette vedtok departementet vernet, men med mer aktivitetsvennlige 

forskrifter enn de som normalt benyttes etter naturmangfoldloven. De nye forskriftene ble foreslått 

av Oslo og Omland Friluftsråd, etter grundige diskusjoner med natur- og friluftsorganisasjonene i 

hele Marka-området. 

 

FNF Akershus støtter departementets forslag om å endre markalovens paragraf 11, slik at 

erstatningsreglene etter markalovens paragraf 11 og naturmangfoldlovens paragraf 50 

harmoniseres. 

Det betyr at områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelse kan vernes som 

friluftslivsområder etter paragraf 11 i markaloven, mens områder som er viktige for 

naturmangfoldet kan vernes etter naturmangfoldloven. For skogeieren vil den økonomiske 

kompensasjonen være den samme, og en vil derfor kunne anta at skogeierne vil kunne forholde 

seg på samme måte til begge verneformene.  

FNF Akershus mener at den foreslåtte lovendringen vil medføre et mer tydelig vern der det er 

bedre samsvar mellom verneformål, verneform og hvor restriktive forskriftene må være for å 

ivareta verneformålet.  
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