
 

 

Storgata 28, 0184 Oslo       oof@friluftsrad.no                     org.nr 971 525 665 
telefon 22 17 84 00               www.osloogomlandfriluftsrad.no            k.nr 1602 57 56013 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
fmovpost@fylkesmannen.no  
 
kopi: OOFs medlemsorganisasjoner og Asker, Bærum, Skedsmo og Oslo 
 

Høringsuttalelse til oppstart av verneplanarbeid for:  

VERNEOMRÅDER I SKOG  I OSLO OG AKERSHUS 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for 
friluftslivet i Oslo-regionen og har som hovedformål å ivareta Marka, 
markaloven, naturmangfoldet og friluftslivet i regionen.  
OOF støtter i denne høringsuttalelsen alle de verneforslag som er 
innenfor våre medlemskommuner, som i dette tilfellet er Asker, 
Bærum, Skedsmo og Oslo. 
Vi ønsker at den foreslåtte grensen til Trollvann friluftslivsområde 
flyttes noe vestover, slik at et viktig kulturminne, «Haralds hytte» 
med omgivelser sikres på en god måte. 
 

OOF STØTTER AT VIKTIG NATURMANGFOLD VERNES. 
OOF støtter alle verneforslagene som er lagt fram, dvs,  

• Trollvann, Oslo kommune, Oslo. Ca. 307 daa. Kommunalt eid. 	
• Skaugumsåsen og Åstad naturreservater, Asker kommune, Akershus. Utvidelse 

på ca. 203 daa, hvorav deler omfattes av eksisterende landskapsvernområde. 
Kommunalt eid. 	

• Nordre Skaugumsåsen naturreservat, Asker kommune, Akershus. Utvidelse på 
ca. 171 daa. Eid av Miljødirektoratet. 	

• Løkeneshalvøya vest, Asker kommune, Akershus. Ca. 154 daa, hvorav 
hovedvekten omfattes av eksisterende landskapsvernområde. Kommunalt eid. 	

• Flaen, Skedsmo kommune, Akershus. Ca. 55 daa. Privat eid. 	
• Kloppa, Bærum kommune, Akershus. Ca. 80 daa. Kommunalt eid. 	
 
Ifølge fylkesmannen er hovedvekten av de foreslåtte verneområdene regionalt 
verneverdige (2 stjerner), mens enkelte er nasjonalt  (3 stjerner) og noen lokalt 
verneverdige (1 stjerne).  
På den måten kan viktige naturverdier som gammel skog, høyt biologisk mangfold o.l. 
bevares for framtiden og være med å bidra til at Marka og nærområdene kan tilby 
friluftslivet et mangfold av naturopplevelser.  
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OOF ØNSKER SEG EN KLARERE PRIORITERING AV SKOGVERNET 
OOF har ved flere anledninger påpekt at vi savner en tydeligere plan og prioritering for 
skogvernet i Marka og ellers i regionen. Nye verneplaner kommer hvert år og veldig mye 
av dette baserer seg på innspill fra grunneierne og ikke på en prioritert liste der de 
viktigste områdene kommer først.  
Fylkesmannen har i forbindelse med Østmarka nasjonalpark utredet hvilke områder i 
Østmarka som kan egne seg for vern. En tilsvarende øvelse kunne vært gjort for hele 
regionen. 

BRUK DE SPESIELLE VERNEFORSKRIFTENE FOR NATURRESERVAT I MARKA 
For OOF er det viktig at verneforskriftene blir utformet på en måte som ivaretar at 
friluftslivsaktiviteter kan opprettholdes, så lenge verneverdiene ikke trues. Vi går derfor 
ut fra at en benytter verneforskrifter tilsvarende de en nå har brukt i Marka siden 2015. 
Vi mener at disse verneforskriftene også kan benyttes i nærfriluftsområder utenfor 
Marka. 

OOF FORESLÅR Å UTVIDE TROLLVANN VESTOVER SLIK AT SPENNENDE SKOG 

OG KULTURMINNE IVARETAS 
Trollvann foreslås vernet som friluftslivsområde etter Markalovens §11, for å bevare de 
viktige naturopplevelsesverdiene i dette området. 
OOF støtter dette og anbefaler at grensen for verneområdet justeres i vest. Her bør 
grensen gå ved eksisterende slalåmbakke. På den måten kan en ta vare på skogen rundt 
den nylig restaurerte uteligger-hytta «Haralds hytte», et kulturminne etter en omfattende 
hytte- og uteliggerkultur i Marka. Den nyrestaurerte hytta blir offisielt åpnet 10. mai i år. 
Skogen omkring hytta – med en spennende og dramatisk, geologi og topografi – er en 
viktig del av kulturminnet, og bør inkluderes i verneområdet. 
Etter hva OOF kjenner til, så vil planer om utvidelse av Grefsenkollen alpinanlegg kunne 
forringe dette området. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har derfor lansert et 
konstruktivt forslag om å flytte det planlagte heisanlegget noe vestover, til eksisterende 
anlegg og å løfte terrenget noe på toppen for å sikre ønsket tilgang til begge 
slalåmbakkene. På den måten kan en oppnå 2 formål her: 
1. Sikre at verneområdet også ivaretar kulturminnet «Haralds hytte» med omgivelsene. 
2. Sikre en god og tilfredsstillende oppgradering av alpinanlegget i Grefsenkollen. 
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