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UTKAST TIL LOV OM NATUROMRÅDER I OSLO OG NÆRLIGGENDE 
KOMMUNER (MARKA) - HØRINGSUTTALELSE 
 
Vi viser til deres brev av 25.6.2007 angående offentlig høring av utkast til lov om naturområder 
i Oslo og nærliggende kommuner (Marka). 
 
Forum for natur og friluftsliv-Akershus ser det som svært positivt at det nå utarbeides en egen 
lov som bedre vil sikre marka for fremtiden. FNF-Akershus er likevel bekymret over at den 
største faktoren som bidrar til å forringe natur- og friluftslivskvalitetene i marka, ikke er 
omhandlet i denne lov. FNF-Akershus vil derfor igjen sette fokus på skogdriften i marka. 
 
 
Bestemmelser om skogbruket i marka må legges under markaloven 
FNF-Akershus mener det er både viktig og naturlig at bestemmelser om skogsdrift i 
markaområdene hjemles i markaloven med Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet.  
 
Det er dokumentert gjennom studier at dagens Skoglov og ”Forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner” ikke ivaretar kvalitetene for 
friluftsliv og biologisk mangfold i større grad her enn i andre skogområder i landet. Dette 
innebærer at skogdriften i marka er svært intensiv, hvor det utøves utstrakt flatehogst som i stor 
grad forringer opplevelseskvalitetene for friluftsliv, samt reduserer det biologiske mangfoldet.   
Dette er ikke i tråd med intensjonene som lå til grunn for utarbeidelsen av en egen forskrift for 
skogsdrift i marka, en forskrift som trådte i kraft i 1993. Forskriften inneholder i hovedsak ”bør” 
fremfor ”skal”, noe som i praksis gjør denne til en ikke-fungerende forskrift. FNF-Akershus er 
av den klare oppfatning at skogsdriften i et så viktig naturområde for allmennheten må hjemles 
under den nye markaloven med Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet.  
 
 
Markagrensa 
En viktig del av arbeidet med markaloven er å sikre marka mot utbygging i mange år fremover. 
FNF-Akershus vil i denne sammenheng påpeke viktigheten av at verdifulle områder for naturen 
og friluftslivet som i dag ikke ligger innenfor markagrensa, taes med i den nye loven allerede fra 
starten av. Grøntområder har stor betydning for menneskelig trivsel, folkehelsen og det 
biologiske mangfold, og verdien av slike områder bare øker i takt med nedbyggingen. Kanskje 
særlig verdifulle i denne sammenheng er by- og tettstednære områder, for eksempel 
grøntområder som grenser til skoler, barnehager og boligfelt. FNF-Akershus mener derfor at 
sikring av nye naturområder i Oslo og Akershus som ikke inngår i dagens markadefinisjon bør 
stå sentralt i det videre markaplanarbeidet. Viktigheten av dette er svært stor, da utbygging er en 
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irreversibel prosess som gjør at grøntområder som ikke blir sikret i denne omgang vil kunne gå 
tapt for fremtidige generasjoner. Intensivt press fra utbyggere og lokalpolitikernes tradisjon for å 
tenke arbeidsplasser og tradisjonell verdiskapning, gjør at viktige natur og friluftsområder 
dessverre alt for ofte bygges ned bit for bit.  
 
FNF-Akershus vil spesielt trekke frem følgende natur- og friluftsområder som bør innarbeides i 
markaloven så raskt som mulig: 

- Follomarka 
- Svartskog 
- Hurum 
- Asakmarka 
- Heksebergåsen  
 
I tillegg er behovet for en nasjonal sikring av fjordområdene i Oslo og Akershus viktig, da også 
dette er områder med svært stor betydning for friluftsliv og det biologiske mangfoldet. 
Rikspolitiske retningslinjer og kommunalt selvstyre har heller ikke her vært tilstrekkelig for å 
sikre disse viktige kvalitetene for allmennheten, og den stadige nedbyggingen av strandssonen er 
en svært stor trussel i denne sammenheng. 
 
 
FNF-Akershus ser frem til en god Markalov, til det beste for friluftslivet og det biologiske 
mangfoldet. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FNF-Akershus 
         
       
Harald Lundstedt  /s./     Jan-Rune Samuelsen   /s./  
Leder        Prosjektkoordinator 
 
 
 
 
 
Kopi:   - Akershus Fylkeskommune, Avd. for regional utvikling 

- Bærekraftige Follo 
            - DNT- Oslo og Omegn 
            - Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

- Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 
- Norges Jeger- og Fiskerforbund –Akershus 
- Norges Jeger- og Fiskerforbund –Oslo 
- Oslo og Omland Friluftsråd 
- Oslofjorden Friluftsråd 
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