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Til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Postboks 325, 1502 Moss 
sfovpost@statsforvalteren.no 
 
 

 
Oslo, 19. desember 2022 

  

 
Høringsinnspill til forslag om nasjonalpark i Østmarka 
 
 
Vi viser til høringsdokument fra Statsforvalteren i Oslo og Viken med forslag til framtidig vern 
av Østmarka, og vil her gi våre innspill til høringen.  
 
Vi støtter forslaget om økt vern av sentrale områder i Østmarka. Vi hadde imidlertid ønsket 
at et vesentlig større område med en naturlig arrondering i den sentrale delen av Østmarka 
skulle inngå i verneplanen, med andre ord at også områder tilhørende Losby bruk i 
Lørenskog kommune burde vært omfattet av verneforslaget.    
 
Vi mener at vern av naturverdiene er den viktigste begrunnelsen ved valg av verneform i 
Østmarka. Østmarka ligger i tilknytning til tunge pressområder rundt Oslo, noe som 
medfører stor belastning og slitasje på naturen. Dette er en stor trussel mot marka, og 
fordrer et sterkt og restriktivt vern i de sårbare områdene. 
 
Det er uheldig at det blir definert mange ulike verneformer (naturreservat, nasjonalpark og 
friluftslivsområde) innenfor et relativt begrenset område. Dette skaper utfordringer for 
praktisering av en god samlet forvaltning av området, og gjør det vanskelig å forholde seg til 
for brukerne. Vi ønsker større områder med samme verneform. Avgrensningen av 
friluftslivsområdet burde følge markagrensa, for å hindre at Markagrensa «uthules». 
 
Vi opplever at det omfattende vernet med ulike verneformer som beskrives i forslaget fra 
Statsforvalteren viser at Markaloven gir et alt for svakt vern og ikke fungerer etter hensikten. 
Parallelt med verneforslaget må det derfor igangsettes et arbeid med å styrke 
vernebestemmelsene i Markaloven. Det er i Markaloven gitt alt for mange unntak fra 
forvaltningsregimet, og Markagrensa gir dermed ikke et tilstrekkelig vern. 
 
Ideelt sett burde området innenfor Markagrensa i all hovedsak hatt tilsvarende vern som 
gjelder for friluftslivsområder etter Markalovens § 11. Innenfor disse bestemmelsene vil 
dagens bruk av marka basert på det tradisjonelle friluftslivet kunne videreføres som nå. 
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Oppsummering 
Vi støtter opprettelsen av en stor nasjonalpark i Østmarka, og at det for dette området 
fastsettes strenge forvaltningsregler som sikrer et sterkt vern av naturverdiene. 
 
Det strenge verneregimet i Østmarka naturreservat må opprettholdes.  
 
Vernet etter Markalovens § 11 som friluftslivsområde må gis en størst mulig utbredelse 
utenfor nasjonalparken, slik at disse arealene sikres mest mulig, samtidig som dagens 
friluftslivsaktivitet basert på tradisjonelle verdier kan videreføres. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FRILUFTSLIVETS SAMARBEIDSUTVALG 
I SØNDRE NORDSTRAND BYDEL 
 
 
 
Ole Søberg (sign) 
For styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


