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Forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven § 11 

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) takker for utsatt høringsfrist.  

OOF er paraplyorganisasjon for natur- og friluftslivsorganisasjonene i Oslo-området. Vi 

er spesielt engasjert i Marka og er en sentral aktør når markarelaterte saker står på 

dagsorden.  

Markas egenverdi er både en herlighet og ressurs for befolkning og grunneiere som 

sokner til Marka. OOF ser det derfor som viktig at lokaliteter som har særlige 

opplevelsesverdier, blir tatt vare på, og mener dette er et ansvar også for den enkelte 

grunneier.  

På linje med de fleste av våre medlemsorganisasjoner kan OOF støtte forslaget om 

endring av erstatningsreglene etter § 11 i markaloven. En slik lovendring vil bidra til at 

man får en ryddigere praksis for vern i Marka. Det at områder som primært har 

naturverdier, kan vernes etter naturmangfoldloven og områder primært med frilufts- og 

opplevelsesverdier kan vernes etter markaloven, uavhengig av erstatningsreglene, vil 

gjøre det enklere å fastsette forskrifter som er i tråd med verneformålet.  

OOF forutsetter at en slik lovendring følges opp med bevilgninger slik at områder etter 

§11 kan bli vernet. Det bør ikke gis erstatning der det er offentlige tilskudd som gjør det 

lønnsomt å drive skogen, ved at det oppstår et «tap» for skogeieren hvis området blir 

vernet. Etter OOFs mening bør lovendringen ikke gjelde for administrativt fredede 

områder som en kommune – eventuelt staten – har satt av på grunn av natur- eller 

friluftsverdier.  

OOF forutsetter at en endring av erstatningsregelen i §11 ikke får smitteeffekt i forhold 

til annen regulering av bruken av fast eiendom, herunder etter plan- og bygningsloven 

og skogbruksloven. En slik erstatningsplikt ville gjøre det vanskelig å styre arealbruken 

og ivareta allmenne interesser i bruken av arealene.  

I tillegg vil vi gjøre oppmerksom på at «Markaforskriften for skogbruk i Marka» (forskrift 

fra 2. april 1993 nr. 268) legger visse bånd på skogsdriften i Marka, uten at disse 

begrensningene gir rett til erstatning. OOF mener derfor at en rett til erstatning ved 

vern etter markalovens §11 bare skal gjelde for tap som skyldes de nye restriksjonene 

som vernet etter §11 medfører.  

Med den betydningen Marka spiller for befolkningen, er vi bekymret over en utvikling 

der vernetiltak knyttet til natur- og friluftsinteresser i større og større grad skal utløse 

full erstatning. Rause erstatningsregler overfor grunneierne vil kunne føre til at man får 



vernet færre viktige natur- og friluftsområder enn hva man ellers ville ha mulighet til og 

som er viktig å verne. 

Med vennlig hilsen 

Tom Fremstad 

Generalsekretær 
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