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Endringer i erstatningsbestemmelsen i markaloven. Høringsuttalelse. 

 
Det vises til mottatt «Høring - forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11», datert 20.10.2015. 

 
Norges Orienteringsforbund er positive til å endre erstatningshjemmelen i markaloven og glade for at friluftslivet og idretten er 
blitt hørt på dette punktet. Markaloven ble i utgangspunktet utarbeidet spesielt for å håndtere de særegne bruker- og 
eierinteressene i dette geografisk avgrensede området, og bør etter vårt syn benyttes i alle saker som omfatter Marka. 
 
Når departementet har gått til det skritt å foreslå endringer i erstatningsbestemmelsene – slik at de samsvarer med annen 
lovgivning, legger vi til grunn at markaloven faktisk vil bli tatt i bruk som vernelov og at anvendelsen av naturmangfoldloven 
begrenses til de tilfeller der det er behov for denne form for vern. Markaloven er en særlov fra 2009 for et bestemt geografisk 
område der lovgiver har tatt konsekvensen av dette områdets særlige status som rekreasjonsområde for en stor del av Norges 
befolkning. 
 
Når det gjelder de vernevedtak som allerede er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven, og som skyldtes mangelfull 

erstatningsmulighet etter markaloven, ber vi departementet om å vurdere muligheten for å endre hjemmelsgrunnlaget til 

markaloven, nå som erstatningsbestemmelsene i sistnevnte lov blir endret og likelydende med bestemmelsene i 

naturmangfoldloven. 

Norges Orienteringsforbund antar det er en forglemmelse at departementet i sitt forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i 

markaloven ikke har tatt inn noe om fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning, slik som i naturmangfoldloven § 51. Vi 

oppfordrer departementet til å inkludere en tilsvarende bestemmelse i sitt forslag om markaloven. 
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