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Protokoll 
 

 

 

Møte i Markarådet:  10. desember 2014, kl. 12.00-14.30.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. 

 

Til stede: 

Fra Markarådet:  

 Navn Instans 

Nestleder Hans-Petter Aas Oslo og Omland Friluftsråd 

 Bente Lier Skiforeningen 

 Ildri Eidem Løvaas Folloregionen, Oppegård kommune 

 Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka 

 Magne Brekke Oslo Idrettskrets 

 Karen V. Lykke Syse DNT Oslo og omegn 

 Gjermund Andersen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 

 Knut Bjella Norges Skogeierforbund 

 Rolf Hatlinghus Norskog 

 Tore Faller Representant for velforeningene, Solemskogen vel 

 Hjalmar Eide NJFF – Akershus 

 

Forfall: Lisbeth Hammer Krog (Asker/Bærum, Bærum kommune), Oda Marie Often 

(Akershus Idrettskrets), Stina Mehus (Akershus Bondelag), Knut Frigaard (NOA), Harald 

Tyrdal (Oppland, Hadeland, Lunner kommune), Øivind Sand (Romerike-regionen, Rælingen 

kommune), Guri Melby (Oslo kommune).  

Det stilte kun varamedlem for Knut Frigaard. 

Det er ikke oppnevnt nytt medlem for Buskerud/Ringeriksregionen etter at Kjell B. Hansen 

trakk seg som medlem av Markarådet. Varamedlem Rune Kjølstad (Buskerud, 

Drammensregionen, Røyken kommune) stilte ikke.  

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Are Heden (deler av møtet), Christian Hillmann 

(deler av møtet) og Tone Mejlgaard (referent). 

Fra Klima- og miljødepartementet: Bjørn Bugge. 

Andre: Kjell Seberg (Bærum kommune, deler av møtet), Karin O’Sullivan (Akershus 

Fylkeskommune, deler av møtet), Torgny Hasås (Interessegruppe for hytteeiere i Marka), 

Robert Gausen (Oslo Idrettskrets), Tom Fremstad (OOF, deler av møtet). 

MARKARÅDET 
 
  Vår ref 

Arkiv: 2014/464 
Sekretær 
Tone Mejlgaard 

Vår dato 
10.12.2014 
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Det var 11 stemmeberettigede til stede. 

Møteleder til og med sak 38/14: Hans-Petter Aas (nestleder, Oslo og Omland Friluftsråd) 

Møteleder fra og med sak 39/14: Ildri Eidem Løvaas (leder, Folloregionen, Oppegård 

kommune)  

 

 

Sak 36/14 Godkjenning av møteinnkalling  
Møteinnkallingen ble tatt opp til godkjenning. 

   

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Møteinnkallingen godkjennes. 

Vedtak: 

 Møteinnkallingen med tilhørende agenda og tidsplan godkjennes. 

 

 

Sak 37/14  Godkjenning av protokoller fra tidligere møter  
Protokollene fra møtene 24. september, 10. oktober og 11. november 2014 ble 

tatt opp til godkjenning. 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Protokollene fra møtene 24. september, 10. oktober og 11. november 2014 

godkjennes. 

 

Vedtak: 

Protokollene fra møtene 24. september, 10. oktober og 11. november 2014 

godkjennes. 

 

 

Sak 38/14 Valg av leder og nestleder i Markarådet  
Kjell B. Hansen har trukket seg som leder av Markarådet med umiddelbar 

virkning, og rådet måtte derfor velge ny leder. Nestleder Hans-Petter Aas har 

hatt en funksjonstid på over to år, og det måtte derfor etter retningslinjene også 

foretas nytt valg av nestleder. Leder og nestleder kan gjenvelges for én 

påfølgende toårsperiode. 

 

Hans-Petter Aas la frem arbeidsutvalget sin innstilling om at Ildri Eidem 

Løvaas velges som lederkandidat og at Hans-Petter Aas velges som 

nestlederkandidat.  

 

Markarådet valgte gjennom enstemmig vedtak Ildri Eidem Løvaas, ordfører i 

Oppegård kommune og representant for Folloregionen, som ny leder av rådet. 
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Hans-Petter Aas, representant for og styreleder i Oslo og Omland Friluftsråd, 

ble gjenvalgt som nestleder.  

 

Markarådet blir oppnevnt på nytt høsten 2015. Rådet må da på ny velge sin 

leder og nestleder.   

 

 Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

  Arbeidsutvalgets innstilling:  
Ildri Eidem Løvaas velges som leder av Markarådet.  

Hans-Petter Aas gjenvelges som nestleder av Markarådet. 

Vedtak: 

Ildri Eidem Løvaas velges som leder av Markarådet.  

Hans-Petter Aas gjenvelges som nestleder av Markarådet. 

 

 

Sak 39/14 Oppfølging av tidligere saker  
 Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka 

Fylkesmannens forslag til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i 

Marka ble oversendt departementet i august 2013. I møte 24. september 2014 

informerte departementet om at de anslår å være ferdig med redigering av 

Fylkesmannens forslag før jul i 2014. Etter henvendelse fra arbeidsutvalget, 

opplyser departementet i e-post av 1. desember 2014 om at det ikke er noe som 

tilsier at retningslinjene ikke skal bli vedtatt innen det anslåtte tidspunktet.  

 

 Revisjon av skogbrukslovens markaforskrift 

Landbruks- og matdepartementet skriver følgende i brev til Markarådet 10. 

mars 2014: ”Slik det ser ut nå tar departementet sikte på at markaforskriften 

kommer på høring i 2014”. I e-post av 1. desember 2014 informerer 

departementet om at det i høst har kommet en del uforutsette saker som har 

medført forsinkelse i arbeidet med markaforskriften. Med forbehold om at det 

ikke kommer flere uforutsette saker, er planen å sende forskriften på høring i 

løpet av vinteren 2015. 

 

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Informasjonen fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet tas til orientering.  

 

Vedtak: 
Informasjonen fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og 

matdepartementet tas til orientering.  
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Sak 40/14 Planlagte idrettsanlegg i Marka – oppfølging av sak 19/14   
 I møtet 20. mai 2014, sak 19/14, ble Markarådet orientert om forslag til 

detaljregulering for Franskleiv skianlegg i Bærum kommune og om forslag til 

detaljregulering for Lillomarka arena i Oslo kommune. Rådet fattet følgende 

enstemmig vedtak: 

”Markarådet stiller seg positivt til planforslaget fra Bærum kommune om 

regulering/utvikling av Franskleiv skianlegg.  

 

Markarådet er i utgangspunktet positiv til Lillomarka arena under forutsetning 

av at Fylkesmannens merknader, jfr. vedlagt presentasjon, blir hensyntatt.” 

 

Reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune informerte om at forslag til 

detaljregulering for Franskleiv skianlegg ble sluttbehandlet i kommunestyret 

rett før Markarådets møte 10. desember 2014. Reguleringsplanen sendes 

Fylkesmannen og deretter til departementet for stadfesting. Seberg orienterte 

også om planens formål samt om ulike vurderinger som ble foretatt i 

planarbeidet. Se vedlagt presentasjon for mer informasjon. Presentasjonen ble 

etterfulgt av en kort dialog om planen.   

 

Det var ingen til stede fra Oslo kommune, og det ble derfor ikke gitt 

informasjon om status for Lillomarka arena.   

 

Innlegg/kommentarer: 

 Gjermund Andersen 

Rolf Hatlinghus 

Karen V. Lykke Syse 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonene tas til orientering. 

Vedtak: 

Presentasjonen om Franskleiv skianlegg tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Presentasjon av Kjell Seberg, Bærum kommune. 

 

 

Sak 41/14 Igangsatt reguleringsplanarbeid for oppgradering av 
Løvenskioldbanen i Bærum kommune  
Kjell Seberg orienterte om det igangsatte reguleringsplanarbeidet for 

oppgradering av Løvenskioldbanen, og informerte om at hovedformålet med 

planen er:    

 modernisering av skyteanlegget til nasjonalanlegg 

 tilrettelegge for støydemping mot omgivelsene 

 etablering av skytterhus på 3-4000 m2  

 

Seberg gikk videre gjennom aktuelle utredningstema og planprosessen så langt. 

Samtykke til igangsetting av planarbeidet ble gitt av departementet i februar 

2011. Forslagsstiller, Norges Skytterforbund, meldte i mai 2012 oppstart av 

planarbeidet og sendte samtidig forslag til planprogram på høring. 
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Planprogrammet ble fastsatt av planutvalget i Bærum kommune i desember 

2012. Et planforslag ble mottatt i kommunen juni 2014, men er foreløpig ikke 

behandlet. Saken ligger per dags dato i bero. Se for øvrig vedlagt presentasjon.     

 

Det ble en dialog om planprosessen, samt om formålet med og virkninger av 

planen. Rolf Hatlinghus informerte om Løvenskiold, grunneier i området, sitt 

standpunkt til planforslaget. 

 

Markarådet konkluderte med at det er for tidlig å gi en uttalelse om 

planforslaget.  

   

Innlegg/kommentarer:  

  Hans-Petter Aas 

Rolf Hatlinghus 

  Ildri Eidem Løvaas 

  Ingerid Janssen Helseth 

Knut Bjella 

Ingerid Janssen Helseth 

Gjermund Andersen 

Tore Faller 

Bente Lier 

Ingerid Janssen Helseth 

Rolf Hatlinghus 

Ildri Eidem Løvaas 

Tore Faller 

Magne Brekke 

Karen V. Lykke Syse 

   

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Bærum kommune i møtet.  

 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med de innspill som er fremkommet direkte 

til Bærum kommune i møtet.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Presentasjon av Kjell Seberg, Bærum kommune. 

 

 

Sak 42/14 Konsekvenser av markalovens unntak for offentlige 
infrastrukturanlegg  
Markalovens unntak i § 7, pkt. 4, åpner for at offentlige infrastrukturanlegg kan 

tillates innenfor markagrensen gjennom statlige eller kommunale planer. Ildri 

Eidem Løvaas har, etter oppfordring i forrige ordinære møte, lagt frem et 

forslag til en sak som utgangspunkt for Markarådets vurdering og holdning til 

konsekvensene av markalovens unntak på dette punkt, se vedlegg. Markarådet 

støttet enstemmig arbeidsutvalgets innstilling i saken, som la til grunn forslaget 

fra Løvaas.  
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  Innlegg/kommentarer: 

  Gjermund Andersen 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Markarådet ønsker å gjøre Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppmerksom på 

de mulige konsekvensene av etablering av offentlige infrastrukturanlegg i 

forvaltning av Markasaker. 

 

Markarådet ber Fylkesmannen om å klart stadfeste at markaloven ikke åpner 

for etablering av andre tiltak innenfor Markagrensa, enn det som tillates 

gjennom § 7, punkt 4. Fragmenterte naturområder som en konsekvens av 

utbygging av infrastrukturanlegg skal sikres til formål i tråd med lovens 

intensjon. 

Vedtak: 

Markarådet ønsker å gjøre Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppmerksom på 

de mulige konsekvensene av etablering av offentlige infrastrukturanlegg i 

forvaltning av Markasaker. 

 

Markarådet ber Fylkesmannen om å klart stadfeste at markaloven ikke åpner 

for etablering av andre tiltak innenfor Markagrensa, enn det som tillates 

gjennom § 7, punkt 4. Fragmenterte naturområder som en konsekvens av 

utbygging av infrastrukturanlegg skal sikres til formål i tråd med lovens 

intensjon. 

 

  Vedlegg: 

  Vedlegg 2. Forslag til sak fra Ildri Eidem Løvaas. 

 

 

Sak 43/14 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet  
Akershus fylkeskommune utarbeider en regional plan for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet i Akershus for perioden 2016-2030. Karin O’Sullivan, rådgiver 

i Akershus fylkeskommune, orienterte Markarådet om bakgrunnen for 

planarbeidet, status og planlagt fremdrift. Rådet fikk videre informasjon om 

innspillene som har fremkommet under høringen av forslag til planprogram og 

om hvordan planarbeidet organiseres, se for øvrig vedlagt presentasjon. 

Fylkeskommunen ser det som aktuelt å benytte Markarådet som 

kompetansemiljø i forbindelse med de føringer og prinsipper den regionale 

planen vil legge for Marka. På grunn av relativt få møter, er Markarådet 

avhengig av å få lagt frem problemstillinger i god tid. Det bør søkes å legge 

opp til medvirkning fra Markarådet underveis i prosessen, men rådet bør 

minimum uttale seg. Arbeidsutvalget ser nærmere på hvilke problemstillinger 

Markarådet bør prioritere å ta stilling til.  

 

Innlegg/kommentarer:  

Ildri Eidem Løvaas 

Knut Bjella 

Bente Lier 

Hans-Petter Aas 

Ildri Eidem Løvaas 
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  Arbeidsutvalgets innstilling:  

Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Akershus fylkeskommune i møtet.  

 

Vedtak: 

Presentasjonen tas til orientering med de eventuelle innspill som er 

fremkommet direkte til Akershus fylkeskommune i møtet.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 3. Presentasjon av Karin O’Sullivan, Akershus fylkeskommune. 

 

 

Sak 44/14 Oppsummering fra møtet med Klima- og miljødepartementet 
vedrørende forskrifter om vern av områder i Marka  
Arbeidsutvalget var i forkant av Markarådsmøtet i møte med Klima- og 

miljødepartementet (KLD) vedrørende forskriftene om vern av områdene i 

Marka. Hans-Petter Aas ga en oppsummering av møtet med departementet, og 

viste til at utgangspunktet for dialogen var følgende i Markarådets vedtak av 

11. november 2014:  

”Markarådet forventer at KLD utnytter handlingsrommet og at de endelige 

forskriftene etableres med et minst mulig og effektivt byråkrati og ivaretar fullt 

ut hensynene til de frilufts – og idrettsaktiviteter som naturlig hører hjemme i 

Marka.  

Markarådet ber om dialog med KLD vedrørende forskriftene før disse blir 

endelig fastsatt. 

 

Under disse forutsetninger aksepterer Markarådet at vern av de foreslåtte 8 

områdene gjennomføres i inneværende år etter naturmangfoldloven. 

Markarådet forutsetter at dette ikke skaper presedens i det videre arbeidet.” 

 

I arbeidsutvalgets tilbakemelding til KLD ble det videre tatt utgangspunkt i 

følgende seks mål: 

 Helse, trivsel, idrett, naturopplevelse og friluftsliv inkluderes i formålet 

 Idrettsarrangement skal ikke være forbudt 

 Alle idretter er inkludert i unntaksbestemmelsene for alle verneområdene 

 Forutsetningen for et generelt unntak er samråd og forvaltningsplan 

 Det etableres en ubyråkratisk ordning basert på samråd og forvaltningsplan 

 Skillet mellom et stort og lite idrettsarrangement droppes 

 

Arbeidsutvalget poengterte også at Markarådet ikke så betydelige forskjeller 

mellom de åtte områdene, som således burde ha likelydende bestemmelser.  

 

KLD bekreftet ovenfor Markarådet at de vil ta i bruk det handlingsrommet som 

finnes ved vern etter naturmangfoldloven, spesielt med tanke på bruk av 

områdene. Departementet ga ingen signaler om det videre arbeidet med vern av 

områder i Marka.     

Innlegg/kommentarer: 

Tore Faller 

Bente Lier 
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Hans-Petter Aas 

Rolf Hatlinghus 

Ildri Eidem Løvaas 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Oppsummeringen fra møtet med Klima- og miljødepartementet tas til 

orientering.   

Vedtak: 

Oppsummeringen fra møtet med Klima- og miljødepartementet tas til 

orientering.   

 

 

Sak 45/14 Status og videre gang i Markavernprosessen  
Fylkesmiljøvernsjefen informerte om hvor langt i prosessen de gjenværende 

foreslåtte ti verneområdene i Marka har kommet og hvordan Fylkesmannen ser 

for seg den videre gangen i Markavernprosessen. Fylkesmannen har ikke fått 

beskjed fra departementet om å avslutte prosessen. De ti områdene er i prosess, 

men ikke ferdig forhandlet. Fylkesmannen avventer det videre arbeidet til det 

er gjort en avklaring omkring de åtte foreslåtte naturreservatene som ligger til 

behandling i departementet.    

 

Det ble en dialog i rådet og stilt oppfølgende spørsmål til 

fylkesmiljøvernsjefen. Dialogen dreide seg i stor grad om det overordnede 

utgangspunktet for verneprosessen og utviklingen i denne. Imidlertid vurderte 

rådet å ikke ha tilstrekkelig grunnlag for å gå inn i en debatt om dette. Rådet 

ber derfor om en avklaring fra departementet på de forutsetningene som 

fremgår av Markarådets vedtak av 11. november 2014. Dette spesielt med 

tanke på følgende:  

”Markarådet mener prinsipielt at vern av friluftsområder i Marka skal skje 

etter § 11 i markaloven. Markarådet forutsetter at det for de gjenstående, 

foreslåtte friluftslivsområdene som kvalifiserer til vern, blir lagt til rette for 

frivillig vern og funnet en erstatningsløsning som bidrar til at områdene kan bli 

vernet.  

 

Markarådet mener det er uhensiktsmessig å starte en verneprosess med en lov 

for deretter å anvende en annen lov med et annet formål.” 

 

Når departementet har gitt en avklaring på dette punkt, samt at det er fattet 

vernevedtak for de åtte områdene med tilhørende forskrifter, har Markarådet 

tilstrekkelig grunnlag for å gå inn i en debatt om utgangspunktet for 

verneprosessen og utviklingen i denne, og om konsekvensene av dette.  

Innlegg/kommentarer: 

  Bente Lier  

  Ingerid Janssen Helseth 

  Bente Lier 

  Hans-Petter Aas 

  Gjermund Andersen 

Ingerid Janssen Helseth 

Ildri Eidem Løvaas 
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Hans-Petter Aas 

Are Heden 

Rolf Hatlinghus 

Karen V. Lykke Syse 

Gjermund Andersen 

Hans-Petter Aas 

Bente Lier 

Gjermund Andersen 

Rolf Hatlinghus 

Gjermund Andersen 

Knut Bjella 

Bente Lier 

Are Heden 

 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Presentasjonen tas til orientering og Markarådet følger eventuelt dette opp 

videre.  

 

Vedtak:  

Presentasjonen tas til orientering og Markarådet følger dette opp videre. 

Departementet bes om å gi en tilbakemelding på Markarådets vedtak av 11. 

november 2014. Markavernprosessen tas opp til behandling i Markarådets 

neste ordinære møte. 

 

 

Sak 46/14 Møteplan for Markarådet i 2015  
Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til møteplan for Markarådet og 

arbeidsutvalget i 2015:  

   
Møteplan for Markarådet 2015 Møteplan for arbeidsutvalget 2015 

Tirsdag 10. februar, kl. 12.00 Mandag 12. januar, kl. 12.30 

Tirsdag 5. mai, kl. 12.00 Tirsdag 7. april, kl. 12.30 

Tirsdag 6. oktober, kl. 12.00 Tirsdag 8. september, kl. 12.30 

Torsdag 10. desember, kl. 12.00 Tirsdag 10. november, kl. 12.30 

    

Leder informerte om at møtet i arbeidsutvalget tirsdag 7. april, kl. 12.30 flyttes 

til fredag 10. april, kl. 13.30.   

Innlegg/kommentarer: 

Ingen. 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Møteplan for Markarådet i 2015 godkjennes. 

Vedtak:  

Møteplan for Markarådet i 2015 godkjennes med den endring som ble lagt 

frem i møtet.  

 

Møteplan for Markarådet 2015 Møteplan for arbeidsutvalget 2015 

Tirsdag 10. februar, kl. 12.00 Mandag 12. januar, kl. 12.30 



10 

 

Tirsdag 5. mai, kl. 12.00 Fredag 10. april, kl. 13.30 

Tirsdag 6. oktober, kl. 12.00 Tirsdag 8. september, kl. 12.30 

Torsdag 10. desember, kl. 12.00 Tirsdag 10. november, kl. 12.30 

 

 

Sak 47/14 Saker til neste møte i Markarådet  
Markavernprosessen settes opp på agendaen for møtet i Markarådet 10. februar 

2015.  

Arbeidsutvalget går gjennom saker som tidligere har blitt spilt inn, og setter et 

utvalg av disse opp på sakslisten for neste møte. 

Markarådet skal oppnevnes på nytt høsten 2015. I møte 6. oktober 2015 går 

rådet gjennom hvordan det skal håndtere dette. 

Arbeidsutvalgets innstilling:  
Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i 

innkallingen til neste møte i Markarådet. 

Vedtak: 

Foreslåtte saker behandles av arbeidsutvalget og innarbeides eventuelt i 

innkallingen til neste møte i Markarådet. 

 

Neste møte i rådet blir 10. februar 2015.  

Møtet slutt ca. kl. 14.30. 

 

Referent: 

Tone Mejlgaard 

sekretær for Markarådet 

 

 

Vedlegg: 

1. Presentasjon av Kjell Seberg, Bærum kommune 

2. Presentasjon av Karin O’Sullivan, Akershus fylkeskommune 

3. Forslag til sak fra Ildri Eidem Løvaas  


