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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL PRESISERING AV 
MARKALOVEN § 2 OG ENDRING AV MARKAGRENSEN I 
LUNNER OG NITTEDAL KOMMUNER 
 

Endring i markalovens § 2 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) motsetter seg forslaget om å endre 

markaloven slik at Kongen i Statsråd kan foreta mindre endringer av markagrensen dersom 

vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I høringsnotatet heter det at slike interesser 

i all hovedsak vil være av nasjonal karakter. Vesentlige interesser av nasjonal karakter bør 

uansett behandles av Stortinget, og det vil da være naturlig at også evt. grenseendring 

besluttes av Stortinget. 

 

Innskrenkende endringer av hensyn til regionale hensyn bør ikke forekomme, og hvis slike 

interesser mener det er behov for grenseendring må saken fremmes for Stortinget. Marka er 

landets viktigste friluftsområde, som skal ha en svært sterk beskyttelse. 

 

NOA går også mot departementets forslag om å fjerne terskelen for m indreendringer som 

består i at innskrenkningen ikke fører til vesentlig skade for friluftsliv-, natur- eller 

kulturverdier. Terskelen for endring av grensen skal være svært høy. 

 

Dersom forslaget likevel fremmes for Stortinget, må det tilføyes et krav om at enhver 

innskrenkning av Marka skal veies opp av en utvidelse av minst samme størrelse og kvalitet. 

 

Endring av markagrensen i Nittedal og Lunner 

NOA vil ikke motsette seg de foreslåtte endringene, men mener at innskrenkningen i Lunner 

må veies opp av en utvidelse i samme kommune. NOA har tidligere fremmet forslag om at 

Bislingen-området og et større område nord i Romeriksåsene tas inn i Marka. Departementet 

bør etter NOA syn benytte denne anledningen til å sikre Bislingenområde som en del av 

Marka. 

 

Med vennlig hilsen 

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 

Gjermund Andersen, 

styreleder 

 

 
 
Kopi: Norges Naturvernforbund, OOF, DNT-OO, Skiforeningen, Østmarkas Venner, 

Lillomarkas venner. 
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