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Oslo, 15. august 2017 

 
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) 
 
 
Forslag til presisering av markalovens § 2 og endringer av markagrensen - 

høringsuttalelse 

Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 6.4.2017 angående høring av forslag til presisering av 

markalovens § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner, (deres ref.: 

16/1530). Vi viser også til kontakt med KLD ved Martine Løvold om muligheten for å sende inn 

høringsuttalelse etter høringsfristen. 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 920.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige   

friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. 

 

I høringen foreslår departementet to ting: 

1. endring av markalovens § 2 med formål å presisere denne bestemmelsen for å gjøre det 

enklere å praktisere bestemmelsen og gi større forutberegnelighet for kommunene ved 

forslag om grenseendringer. 

2. ta ut to områder av Marka i Lunner og Nittedal kommuner og ta tre områder i Nittedal 

kommune inn i Marka. 

 

Norsk Friluftslivs kommentarer til forslagene 

1. endring av markalovens § 2 

Marka rundt Oslo er av svært stor nasjonal verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Formålet med 

markaloven er blant annet å sikre Marka mot framtidige inngrep som kan forringe områdets verdi 

for friluftsliv og naturopplevelse. Norsk Friluftsliv har likevel forståelse for at det i enkelte tilfeller 

kan være formålstjenlig å endre markagrensa på grunn av andre vesentlige samfunnsinteresser. 

Imidlertid mener Norsk Friluftsliv at terskelen for slike grenseendringer skal være svært høy og at 

slike endringer kun skal gjøres etter en grundig behandling og nøye avveiinger mellom områdets 
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verdi for friluftsliv og naturopplevelse og de andre vesentlige samfunnsinteressene. Vi mener 

derfor at grenseendringer som går ut over det som i dag ligger i lovens § 2 fortsatt må behandles 

av Stortinget som lovgiver. Dette var i seg selv et selvstendig poeng når markaloven ble vedtatt. 

Norsk Friluftsliv støtter derfor ikke forslaget til endring av markalovens § 2 som skal gjøre det 

enklere å endre markagrensen for departementet ved bruk av forskrift. 

2. endringer av markagrensen i Nittedal og Lunner kommune 

Som vi skriver ovenfor har Norsk Friluftsliv forståelse for at det i enkelte tilfeller kan være 

formålstjenlig å endre markagrensa på grunn av andre vesentlige samfunnsinteresser, men at dette 

selvsagt må veies opp mot de natur- og friluftslivsinteressene som blir berørt. 

Når det gjelder de to konkrete områdene, som er foreslått tatt ut av Marka i Nittedal og Lunner 

kommuner på grunn av ønsket boligutvikling i nærheten av kollektivknutepunkter, har ikke 

Norsk Friluftsliv lokalkunnskap nok til å vurdere konsekvensene for natur og friluftsliv. Vi har 

imidlertid merket oss at verken Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus, Skiforeningen eller Markarådet har motsatt seg en grensejustering som tar disse 

områdene ut av Marka. 

Norsk Friluftsliv vil derfor ikke motsette seg at de to foreslåtte områdene tas ut av Marka under 

forutsetning av at: 

• disse endringene ikke skaper grunnlag for ny større grenseendringer i framtiden, 

• de tre foreslåtte områdene i Nittedal kommune tas inn i Marka, 

• området som tas ut i Lunner kommune kompenseres med et nytt område i samme 

kommune, og 

• det tas nødvendig hensyn til eksisterende skiløype i området ved Harestua ved en 

utbygging, jf. Skiforeningens høringsuttalelse. 

 

Vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

 

Hans Erik Lerkelund 

fagsjef naturforvaltning   


