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Høringsnotat vedrørende  ”Markaloven”  
 
Som hytteeier i Krokskogen (ved Gyrihaugen) stiller jeg meg i utgangspunktet positiv til 
intensjonene bak loven. Jeg vil likevel benytte anledningen til å tillegge følgende synspunkt: 
 
Det enkle hyttelivet i Marka representerer til de grader ønsket om å bevare et rikt og variert 
landskap, natur- og kulturmiljø i Marka og sikre områdets spesielle verdi for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett, og hytteeiere bidrar også i stor grad til at dette gjennom: 
 

• Rydding av løyper alene og gjennom skiforeningen etc 
• Sterke støttespillere til foreningene som fremmer Markas vel 
• Med på videreføre kulturlandskapet og hindre gjengroing 
• Hyttelivet er en viktig ressurs for å lære neste generasjon å sette pris på Marka 

 
Jeg synes derfor det ville være galt om det nøkterne hyttelivet, som hovedsakelig praktiseres i 
Marka, skulle lide under loven. I den sammenheng vil jeg nevne disse punktene som må 
ivaretas: 
 

• Hyttereierne må fortsatt ha anledning til å kjøre korteste vei gjennom Marka på veier 
som eksisterer i dag for å komme til hyttene. Hyttetrafikken utgjør en beskjeden last 
på veiene slik jeg opplever det med stort sett transport inn fredag og ut søndag. 
Sammenliknet med mye annen kjøring, gir dette mye friluftsliv for kjøringen. Man 
kan evt heller skjære ned på muligheten for å kjøre gjennom hele Marka for å nå hytta 
nord i marka og legge begrense muligheten for å for folk uten veirett til å leie dagskort 
på veiene.  

• Dersom det blir mer restriksjoner på bruk av veiene i Marka i den nye loven, bør 
grensen for veien Gaupeskarveien flyttes litt lenger inn. Her er det en naturlig slette 
som er god å bruke til parkering for mange av hyttene i området og som gir aksess til 
Marka uten at man må dra gamle mennesker opp mangfoldige høydemeter. 

• Hyttene er der og må vedlikeholdes. I mange tilfeller innebærer det at man må ha 
transport inn med scooter eller helikopter. Dette må man fortsatt ha anledning til. For 
å redusere totalt unødvendig transport av ved til hyttene, bør heller loven påby 
grunneierne å selge ved på rot til lokal bruk av hytteeiere. På den måten vil man 
spare last på miljøet samtidig som skogen i mange tilfeller får sårt tiltrengt 
tynning for å hindre den økende gjengroingen i marka. I dag lar i stedet 
grunneiere, med forkjøpsrett på hyttetomter, områdene gro igjen slik at de kan få kjøpt 
hyttetomtene billig før de rydder vekk vegetasjonen for å selge tomten til en vesentlig 
høyere pris. 



• Jeg støtter Øyangen Vel sin argumentasjon for at grensen for størrelse for hytter i 
marka IKKE bør settes til 50m2+10m2, men snarere til 75m2+10m2. Dette vil uansett 
ikke representere en skjemmende størrelse og vil øke bruksverdien av mange hytter 
hvor man ønsker å kunne ha hele familien på hytta uten at det skal gå på helsa løs pga 
av for små soverom. På denne måten vil flere komme seg ut i frisk luft. 

 
Jeg håper dere tar disse momentene med Dere slik at vi kan binge kulturarven ved 
hyttelivet i Marka videre og dermed slippe å bli tvunget ut i en av de moderne 
hyttegettoene. 
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