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Høringsuttalelse om utkast til lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (Marka) 
  
Markagrense 
Sørmarka er en viktig del av Oslomarka, men har alltid blitt stemoderlig behandlet i 
forhold til Nordmarka og Østmarka. NiS er opptatt av at hele Sørmarka nå blir underlagt 
den nye Markaloven. For Ski kommune sin del, gjelder dette Nøstvedtmarka og 
Finstadmarka. NLF områdene i disse markaområdene må nå legges innenfor 
markagrensa. Det må også gjøres noe med den kunstige avgrensninga av Sørmarkas 
markagrense mot vest. Fra Vevelstad og sørover mot Kråkstad og videre mot Tomter, må 
markagrensa dekke LNF områdene. Grensa må dermed trekkes inn mot jernbanen fra 
Langhus mot Ski, følge en avgrensning mot dyrket mark videre mot Kråkstad og deretter 
E18 mot Elvestad. For Sørmarka sin del er en fornuftig Markagrense svært viktig for å 
beholde de korridorene vi idag har igjen mellom de ulike markaområdene. Disse 
korridorene sikrer biomangfoldet, men også muligheten til å bevege seg mellom 
markaområdene uten å møte for mye tekniske hindre. 
 
Med de utfordringene vi står overfor i Ski, må det gis klare retningslinjer mot reduksjon 
av eksisterende markagrense for å åpne for nye næringsområder eller boligområder. 
Videre må det ikke tillates å anlegge veier, eller andre tekniske inngrep som fører til 
ytterligere oppsplitting av områder, samt etablering av nye støykilder. 
 
Skogbruket 
Skogbruket må underlegges markaloven. Til tross for gode intensjoner i Levende Skog, 
ser vi at unntakene i denne standarden oftere blir benyttet enn intensjonene. Dette viser 
seg bl a i store flatehogster som legges kant i kant og hogst i storfuglbiotoper. Skogbruket 
er en næring som former Sørmarka mer enn noe, og samtidig en næring som i hovedsak 
kontrollerer seg selv. Marka som felleseie har en mange ganger større 
samfunnsøkonomisk verdi som friluftsområde for store befolkningsgrupper enn den 
verdien grunneier som forvalter får i avvirket tømmer. 
 
Friluftslivet 
Områder må kunne vernes i kraft av opplevelsesverdier. Slike opplevelsesreservater må 
kartlegges og sees i sammenheng med biologiske verdier. Disse vediene faller ofte 
sammen geografisk. Marka må være forbeholdt det enkle friluftsliv. Tilrettelegging 
utover merking av løyper (inkl løypepreparering) og stier, samt noe klopping må det være 
strenge restriksjoner på.   
 



 
 
Støy 
Unødvendig støy må unngås, eksempler på dette er lokal flytrafikk over Marka. Som 
ofteste er dette tilsynelatende unytting sirkling i timesvis over markaområdene. Faste 
flytraséer må i størst mulig grad legges utenom Marka. Etablering av støyproduserende 
aktiviterer i Markas randsoner må unngås, f eks motocross og skytebaner. 
 
Biologisk mangfold 
Det biologiske mangfoldet må ivaretas. Det er naturlig at det i Marka er større arealer 
med verneområder enn ellers. Disse verneområdene kan gjerne være en kombinasjon av 
områder vernet pga friluftsliv og vern pga biomangfold. Større områder er viktig bl a 
fordi mange brukere stedvis kan gi stor slitasje. Viktig er også korridortankegangen både 
for vilt, spredning av andre arter og friluftsliv. Korridorene skal knytte verneområder og 
ulike markaområder sammen. Spesielt viktig i Sørmarka hvor markaområdene er oppdelt 
og knyttet sammen av jordbruksområder med bebyggelsen som øyer i dette landskapet. 
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