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Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 13.11.2007 sak 96/07
Forslag til
VEDTAK
1. Oppland fylkeskommune ser positivt på at det lages en egen markalov, men har enkelte
merknader til lovforslaget.
2. Fastsetting av framtidig markagrense må skje i god dialog med berørte kommuner. Det bør
foretas justeringer for å få en hensiktsmessig avgrensning i forhold til eksisterende bebyggelse og
næringsvirksomhet som i dag ligger i randsona av marka.
3. For å få en enhetlig praksis med hensyn til hva som kan tillates av utvidelser/påbygg, bør det i
tilknytning til loven utarbeides retningslinjer for eksisterende boliger og fritidsbebyggelse i marka.
4. Aktiv landbruksdrift er en viktig forutsetning for å ivareta kulturlandskap og kulturmiljø i marka.
Det bør gis muligheter for å utvikle tilleggsnæringer i tilknytning til landbruket, bl.a. gjennom
bruksendring av eksisterende bygninger, forutsatt at dette ikke er i strid med markalovens formål.
5. Forslaget om at det må utarbeides reguleringsplaner for idrettsanlegg og større løyper støttes. I
tillegg bør det settes krav om en overordna plan for sti- og løypenettet. Planen bør avklare ev. nye
traseer og hvilken tilretteleggingsgrad ulike løyper skal ha. Løypetraseer bør ses i sammenheng
med nettverket av skogsveger med tanke på mulig flerbuk.
6. Behovet for å innføre en ny vernetype for å ivareta friluftsinteressene i marka synes uklar. Som
alternativ bør plan- og bygningsloven benyttes for å regulere områder til spesialområde
friluftsområde med tilhørende bestemmelser om skogsdrift og skjøtsel. Dersom det innføres
særskilt vern, må det settes krav om konsekvensutredning og dokumentasjon av kvalitetene for
friluftsliv. En ev. verneprosess må skje i dialog med aktuelle grunneiere.
7. Regulering av motorferdsel i marka bør følge motorferdselloven. Dersom forslaget om egne
regler opprettholdes, må nødvendig motorferdsel i forbindelse med løypepreparering og
idrettsarrangementer inngå i lista over tillatte nytteformål i § 8.
8. Det kan være en fordel at klagesaksbehandling samles i ett fylkesmannsembete. Det bør være en
hovedregel at uttalelser fra de respektive fylkesmenn og fylkeskommuner innhentes.
9. For dispensasjoner må det settes krav til høring av regionale myndigheter dvs. samme
saksbehandlingspraksis som i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Dette er

grunnleggende for at regionale interesser bl.a. innen kulturminnevern skal bli tilstrekkelig opplyst
og ivaretatt i saken. Det bør settes krav om at kommunenes vedtak i dispensasjonssaker
oversendes berørte regionale myndigheter.
10. Forslaget om å opprette et markaråd støttes. Berørte kommuner må sikres tilstrekkelig
representasjon i rådet.
Fylkesutvalget 13. november 2007:
Reidun Gravdahl (Ap) fremmet endringsforslag til punkt 6 slik:
Oppland fylkeskommune mener det er unødvendig å innføre en ny vernetype for å ivareta
friluftsinteressene i marka. Plan- og bygningsloven må kunne benyttes for å regulere …….. – (resten som i
fylkesrådmannens innstilling).
Votering:
Gravdahls forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Resten av administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget fattet slikt
VEDTAK
1. Oppland fylkeskommune ser positivt på at det lages en egen markalov, men har enkelte merknader
til lovforslaget.
2. Fastsetting av framtidig markagrense må skje i god dialog med berørte kommuner. Det bør foretas
justeringer for å få en hensiktsmessig avgrensning i forhold til eksisterende bebyggelse og
næringsvirksomhet som i dag ligger i randsona av marka.
3. For å få en enhetlig praksis med hensyn til hva som kan tillates av utvidelser/påbygg, bør det i
tilknytning til loven utarbeides retningslinjer for eksisterende boliger og fritidsbebyggelse i marka.
4. Aktiv landbruksdrift er en viktig forutsetning for å ivareta kulturlandskap og kulturmiljø i marka.
Det bør gis muligheter for å utvikle tilleggsnæringer i tilknytning til landbruket, bl.a. gjennom
bruksendring av eksisterende bygninger, forutsatt at dette ikke er i strid med markalovens formål.
5. Forslaget om at det må utarbeides reguleringsplaner for idrettsanlegg og større løyper støttes. I
tillegg bør det settes krav om en overordna plan for sti- og løypenettet. Planen bør avklare ev. nye
traseer og hvilken tilretteleggingsgrad ulike løyper skal ha. Løypetraseer bør ses i sammenheng med
nettverket av skogsveger med tanke på mulig flerbuk.
6. Oppland fylkeskommune mener det er unødvendig å innføre en ny vernetype for å ivareta
friluftsinteressene i marka. Plan- og bygningsloven må kunne benyttes for å regulere områder til
spesialområde friluftsområde med tilhørende bestemmelser om skogsdrift og skjøtsel. Dersom det
innføres særskilt vern, må det settes krav om konsekvensutredning og dokumentasjon av kvalitetene
for friluftsliv. En ev. verneprosess må skje i dialog med aktuelle grunneiere.
7. Regulering av motorferdsel i marka bør følge motorferdselloven. Dersom forslaget om egne regler
opprettholdes, må nødvendig motorferdsel i forbindelse med løypepreparering og
idrettsarrangementer inngå i lista over tillatte nytteformål i § 8.
8. Det kan være en fordel at klagesaksbehandling samles i ett fylkesmannsembete. Det bør være en
hovedregel at uttalelser fra de respektive fylkesmenn og fylkeskommuner innhentes.
9. For dispensasjoner må det settes krav til høring av regionale myndigheter dvs. samme
saksbehandlingspraksis som i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Dette er
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grunnleggende for at regionale interesser bl.a. innen kulturminnevern skal bli tilstrekkelig opplyst og
ivaretatt i saken. Det bør settes krav om at kommunenes vedtak i dispensasjonssaker oversendes
berørte regionale myndigheter.
10. Forslaget om å opprette et markaråd støttes. Berørte kommuner må sikres tilstrekkelig
representasjon i rådet.
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