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Høringsuttalelse til verneplaner 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 verneforslagene innenfor våre 
medlemskommuner, dvs. i Asker, Bærum og Skedsmo. 

Men, alle de foreslåtte naturreservatene i Asker og Bærum er også viktige 
for friluftslivet. Her bør fylkesmannen derfor heller legge til grunn de mer 
friluftslivsvennlige verneforskriftene som benyttes i Marka. 

OOF STØTTER AT VIKTIG NATURMANGFOLD VERNES 
OOF støtter alle verneforslagene som er lagt fram, i Akershus. De er alle regionalt 
verneverdige (2 stjerner) eller regionalt/nasjonalt verneverdige. (2/3 stjerner). 

Skaugumsåsen og Åstad naturreservat ligger i Asker kommune, og er 
kommunalt eid. Det foreslås å utvide område med 217 eller 287 dekar (to 
alternativer). Formålet med verneforslaget er blant annet å styrke de eksisterende 
reservatene i tillegg til at området har flere viktige naturtyper og  er et «hotspot» 
habitat for mange rødlistede og krevende karplanter, sopp, lav, insekter og har 
stor betydning for fugl. Området dekker mange av de prioriterte skogtypene for 
vern og er regionalt til nasjonalt verdifullt. 

Området ligger ikke langt fra viktige utfartsområder i Asker og OOF antar at 
området er svært mye brukt til friluftsliv. Fylkesmannen etterlyser kunnskap om 
bruken av området (skiløyper, stier, sykling og ridning). De vurderer tiltak blant 
annet for å for å kanalisere ferdselen. 

OOF vet at Asker kommune nylig har kartlagt og verdsatt friluftslivet i dette 
området. Vi anbefaler derfor fylkesmannen å gjøre seg kjent med dette arbeidet. 
Her burde friluftslivets bruk og verdsetting av område komme tydelig fram. 

 

 

 

 

 

mailto:oof@friluftsrad.no
mailto:fmovpost@fylkesmannen.no


 

 

Oslo og Omland Friluftsråd 
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 

 

Nordre Skaugumsåsen naturreservat, i Asker kommune og i Marka, forslås 
utvidet med ca. 171 daa. Lokaliteten består av naturskogspreget og gammel 
grandominert skog, med mye død ved. Naturmangfoldet i området regnes som 
regionalt verdifullt. Området er et lett tilgjengelig og attraktivt rekreasjons- og 
friluftslivsområde, med mye brukte stier og to utsiktspunkter. I verneforskriften for 
området står at «det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- 
og friluftslivsformål som ikke forringer verneverdiene». Denne, noe mere liberale 
verneforskriften, benyttes kun for naturreservatene i Marka. 

Løkenesskogen, på Løkeneshalvøya i Asker kommune, er et kommunalt eid 
område. Naturreservatet skal utvides med 150 dekar og består totalt sett av eldre 
skog, med forekomst av sjeldne, spesielle og rødlista skog- og naturtyper. 
Området er en «hotspot» for mange rødlistearter av både sopp, lav, moser, 
insekterarter og området har et rikt og interessant fugleliv. Naturmangfoldet i 
området regnes derfor som regionalt til nasjonalt verdifullt. 

Hele Løkeneshalvøya er mye brukt i friluftslivssammenheng, med merket kyststi, 
fiske i strandsonen, ridning og bruk av barnehager.  

Kloppa i Bærum kommune, er et kommunalt eid området på 76 dekar i et 
boligområde. Området har stor verdi for artsmangfoldet, med rike naturtyper som 
rik edellauvskog og kalkfuruskog og regnes derfor som regionalt verdifullt.  

Området er ifølge kommunens egen friluftslivskartlegging, et svært viktig 
friluftslivsområde - et viktig og lett tilgjengelig nærturområde med høy 
brukerfrekvens. En større turvei langs Øverlandselva går gjennom området.  

Flaen i Skedsmo kommune, er et privat eid område på 54 dekar. Verneforslaget, 
er en del av et ravinelandskap og er en svært viktig naturtype, rik sump- og 
kildeskog, som er en sjelden og truet naturtype i dagens skoglandskap. 
Naturmangfoldet i området regnes derfor som regionalt verdifullt. Av 
fylkesmannens rapport framkommer det ikke om området er viktig for friluftslivet. 

FRIVILLIG VERN KAN FØRE TIL AT VERDIFULLE  SKOGOMRÅDER IKKE VERNES 
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.  

I denne planen har fylkesmannen svart på dette, og påpekt at frivillig vern er den 
rådende metoden for skogvern i Norge. De påpeker også at disse områdene har 
kommet til etter forslag fra fylkesmannen. Det betyr kanskje at fylkesmannen har 
en prioritert liste? Den burde i så fall kunne deles med offentligheten. 
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BRUK DE SPESIELLE VERNEFORSKRIFTENE FOR NATURRESERVAT I MARKA OGSÅ UTENFOR 

MARKA 
Alle områdene i Akershus, med unntak av Kloppa i Skedsmo, er viktige for 
friluftslivet. OOF mener derfor at en bør vurdere å benytte verneforskriftene som 
brukes i Marka for alle disse områdene. De er utformet på en måte som ivaretar at 
friluftslivsaktiviteter kan opprettholdes, så lenge verneverdiene ikke trues.  

 

 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 

mailto:oof@friluftsrad.no

	Høringsuttalelse til verneplaner for:
	Verneområder i skog  i Oslo og Akershus
	OOF støtter at viktig naturmangfold vernes
	Frivillig vern kan føre til at verdifulle  skogområder ikke vernes
	Bruk de spesielle verneforskriftene for naturreservat i Marka også utenfor Marka


