
 

 

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 Nannestad, Lørenskog og Jevnaker 

 

Oslo, 30. april 20 

 

Høringsuttalelse til oppstart av verneprosess for:  

4 SKOGOMRÅDER I VIKEN 
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 alle de 4 verneforslagene i skog etter § 37 i naturmangfoldloven. 
Verneområdene ligger i medlemskommunene; Jevnaker, Lørenskog og 
Nannestad. 

Friluftsliv bør kunne videreføres i verneområdene, men det må skje uten at 
verneverdiene ødelegges.  

OOF oppfordrer fylkesmannen til å ta et initiativ for å utarbeide en 
prioriteringsliste for skogvernet i regionen, slik at de viktigste områdene blir 
vernet før de evt. hogges. 

 

OOF STØTTER AT VIKTIG NATURMANGFOLD VERNES 
OOF støtter de 4 verneforslagene, etter § 37 i naturmangfoldloven, og som er 
innenfor våre medlemskommuner; Jevnaker, Lørenskog og Nannestad: 

• Dælen, Jevnaker kommune. En bratt skogkledd skråning på østsiden av 
Moselva, med naturskog, dvs. eldre granskog og barblandingsskog. Det finnes 
rikelig med død ved og flere rødlistearter er registrert. Området er vurdert til 
nasjonalt verneverdig (***).  

• Sø-Kringler og Skjennum i Nannenstad kommune. To mindre 
leirravineområder langs elva Leira. Er aktuelt å slå sammen til et området. 
Naturtypen er regnet som sårbar og området er regionalt verneverdi (**). 

• Tretjernhøla i Lørenskog kommune. Gammel granskog med furu og grov osp. 
Mye død ved. Funn av sterkt trua soppart, lappkjuke. Viktig viltbiotop. Vurdert 
til regionalt verneverdig (**). Gjennom området går det skiløyper, ifølge 
informasjon fra Skiforeningen. 
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FRILUFTSLIV I VERNEOMRÅDENE 
I verneplanen må friluftslivet i verneområdene utredes grundig. Eksisterende 
ferdselsårer som stier og skiløyper må kunne opprettholdes, og det bør også 
være mulig å legge om skiløyper, om klimaendringene skulle kreve det. Dette må 
selvfølgelig utføres på en slik måte at det ikke ødelegger verneverdiene i 
områdene.  

Det framkommer heller ikke om noen av disse områdene ligger i Marka. 
Tretjernhøla ligger i Østmarka, mens det er uklart for oss om Dælen ligger 
innenfor markgrensa i Nordmarka. Dette må verneplanen avklare.  

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 ØNSKER SEG EN KLARERE PRIORITERING AV SKOGVERNET 
OOF har ved gjentatte 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.  

OOF oppfordrer derfor fylkesmannen til å ta et initiativ for å utarbeide en 
prioriteringsliste for skogvernet i regionen. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 
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