
Velkommen til
kurs i markaloven

Oslo og Omland Friluftsråd



Program
• Markalovens historie:
• Hans-Petter Aas (Styreleder i OOF)

• Markalloven – gjennomgang og erfaringer med loven
• Harald Irgens-Jensen (Professor, juridisk fakultet)

• Statsforvalterens erfaringer med loven
• Erland Ottersen (seniorrådgiver)



Markalovens historie
ved Hans-Petter Aas

• Vedtatt 2. april 2009

• «Drømmen om Marka» 
- 100 års kamp for 
friluftsliv

• Historisk tilbakeblikk, 
1936 – 2009



OOFs første år 1936 – 1941:

• OOF stiftes, 17.april 1936 

• «DEN SORTE STREK» 
• Nils Houge – 1937

• OSLOMARKA SOM NATURPARK
• et forslag til fredning av Nils Houge (1941)



Viktige avtaler og lover, 
1951-1959:

• «Borgerfreden»
• Midlertidig lov av 4. juni om 

byggeforbud m.v. i strandstrekninger 
- 1954
• Lov av 1. desember om naturvern -

1954
• Lov om friluftsliv - 1957
• Lov av 23. oktober 1959 om 

oreigning av fast eiendom
• Retten til ekspropriasjon



Bygningsloven av 18.juni 1965 
• Pålegg om generalplan
• § 25: regulering av parker, leirplasser, 

turveger og anlegg for leik, idrett og 
sport samt andre friluftsområder. 
• Departementet kunne pålegge 

kommuner å samarbeide om felles 
friluftsområder.
• Erik Sture Larre; gikk opp markagrensa

og tegnet inn på kart.
• Larre besøkte alle markakommunene og 

la fram forslaget til helhetlig plan.
• Larre formulerte første utkast til 

markalov.



Hva skjer i årene 1971-1979
• Oppstart for flerbruksplan i 1971 
• Brei oppslutning om prosessen for ny 

lov 
• Stortinget negativ til MDs lovforslag
• Avtale med store skogeiere for å 

unngå at Marka ble utnyttet i 
planleggingsperioden. 
• Brundtland blir statsråd i MD i 1974
• OOF ved Larre og Houge presset på
• Ekspedisjonssjef Germeten - Leder i 

avdelingen for naturvern og friluftsliv



Vanskelig å bli enige om formålet
• 1979: Markalovforslag til høring

• ny statsråd Rolf Hansen – Gro Harlem Brundtland 
statsminister

• høyesterettsdommer Jens Bugge
• Uenighet om formålsparagrafen

• Forslaget møtte stor motstand
• knappest mulig flertall: 43 mot 42
• 15 av 18 kommuner sa nei
• Oppland, Akershus og Buskerud sa nei

• 1981: Saken ble fremmet for Stortinget
• Kom aldri lenger enn til kommunal– og miljøvernkomiteen

• 29. mai 1981: innstilling «om ikke-
behandling» av saken

«Komiteen rår Odelstinget til å gjøre slikt vedtak: Ot.prp. nr. 66 
1980-81- Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende 
kommuner(Marka) – blir ikke tatt til behandling av dette 
Odelsting».



1981: H vinner valget
• regjerte med Sp og Krf
• arbeidet med Markaloven stoppet opp
• OOF fortsatte som konstruktiv vakthund

1983: Skogbruksloven revideres
• friluftsliv i formålsparagrafen

1986: Ny statsråd Rakel Surlien, Sp og jurist
• Markagrensa fastere definert 

1990: Oslo kommune
• vedtar kommunedelplan for Oslos del av Marka
• OOF vant kamp mot skyte- og motorcrossbaner

1981 - 1990



2001: 
• Stortingsmelding om friluftsliv - «Ein veg til høgare livskvalitet». 

• NOA og DNT-OO - mest engasjerte organisasjoner

• vedtak i Oslo bystyret: A, SV, V og KRF

2002: 
• Kommunal- og Miljøkomiteen avgir innstilling om friluftsmeldinga

• Friluftslivsmeldinga vedtas enstemmig i Stortinget

• Inneholder en henstilling om en egen lov for Oslomarka

«Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake til Stortinget med en 
egen lov om bærekraftig bruk og vern av bynære marker. Marka i 
Oslo og omliggende kommuner er aktuell for et slikt vern. For andre 
aktuelle bynære marker henstilles Regjeringen om å foreta en 
nærmere vurdering».

2001-2002: Friluftslivs-meldinga



• Markalov inn i Aps og SVs partiprogrammer
• H-byråd godkjenner hoppanlegg i Rødkleiva 

og konferansesenter på Bonna gård
• Stoltenberg og Aftenposten på sykkeltur til 

Bonna gård

• 2005: Ny regjering (Ap, SV og Sp)
• Ny markalov inn i Soria Moria-erklæringen
• Stridstema: 

• skal markaloven omfatte skog- og landbruk
• eller en egne forskrifter hjemlet i 

landbrukslovgivningen

2003-2005: Soria Moria



2005:

• Soria Moria-erklæringen
• Regjeringen vil innføre et særskilt lovfestet vern av 

Oslomarka og andre bymarker.

2006: 

• Arbeidet med ny lov for Oslomarka settes i gang
• Pressekonferanse med miljøvernminister Helen Bjørnøy og 

Jens Stoltenberg

• OOF 70 år
• konferanse på Voksenåsen
• statssekretær  Henriette Westrin redegjorde for arbeidet

• OOF ber om møte med Miljødepartementet
• rykter om at kommunene ville benytte plan- og 

bygningsmessige rettigheter til å spise av Marka.

2005-2006: Markalov-arbeidet starter



2007-2008
Loven legges frem på Grefsenkollen

• Vår 2007 - MD seminar om Markaloven
• Formål: samarbeid om innholdet i den nye markaloven

• MD inviterer til et kontaktforum

• MD innfører et midlertidig vern av Oslomarka

• Høsten 2007 - lovforslag sendt på høring 
• Erik Solheim blir miljøvernminister og Heidi Sørensen 

statssekretær

2008:

19. desember 2008 legger miljøvernminister Erik Solheim 
fram forslag til Markalov på Grefsenkollen i Oslo.



17. Februar - åpen høring i Stortinget 
• 28 forskjellige interessenter deltar. 
• Komiteens leder: Gunnar Kvassheim fra V 
• Ordfører for proposisjonen: Inga Marte Thorkildsen 

SV 
• Etter høringen – intens mediadebatt – saken utsatt en 

uke 

9. mars: Organisasjonene samles hos OOF 
9. mars: Solheim til Aftenposten: «Markaloven er 
en gave til folket»
13. mars: Solheim med leserinnlegg

• tittelen: «En milepæl for friluftslivet»

17. mars: Møte på Skjerven gård i Maridalen
• Deltakere: Olsen, Ulvang og Myhre

2009: Dramatikk - loven i fare



• 18. mars meldte Østlandssendingen:
• at Stortinget var på gli – Ap og Sp ville endre loven.

• 100 artikler og leserinnlegg i løpet av mars 2009
• jf «En gave til FOLKET»- Markaloven, makt og medier-

Gurholt/Broch

• H og Frp var imot loven
• KRF ville sende den tilbake

• Krevende politisk prosess
• Solheim og MD besvarte en rekke spørsmål fra Stortinget. 
• Det ble ordførere for saken – Thorkildsen og Anne Martinsen 

som måtte lose saken gjennom i Stortinget.

• 30. mars 2009 legges innst. o. nr. 58 (2008-2009) 
innstilling til odelstinget fra Energi- og 
Miljøkomiteen

2009: Innstillingen fra Energi-og Miljøkomiteen



Innstillingen viste følgende endringer:
• Idrett likestilles med friluftsliv og naturopplevelse 

• Landbruket - unntatt fra det generelle anleggs- og 
byggeforbudet 

• Langen-vassdraget - utenfor markagrensa

Odelstinget vedtar loven, 3. april, kl. 00.04.55:
• H, KRF og V varslet at de subsidiært støtter 

innstillingen. 

• Loven vedtas med 55 ( Ap, H, SV, Sp, V og Krf)  mot 13 
stemmer (Frp)

• Erik Sture Larre fylte 95 år 31. mars 2009 og feiret den 
nye loven på en forsiktig og verdig måte. 



OOF publikasjoner
Etter at markaloven var vedtatt 
utarbeidet OOF følgende dokumenter:

Håndbok for markaloven
• 1. utg. 2010, 2. utg. 2021

Drømmen om Marka, 2011
• Ved Jon Gangdal i nært samarbeid 

med OOF

Visjon, mål og anbefalinger 
for Marka, 2013
• Grunnlag for en flerbruksplan for 

Marka



Fakta om Marka
• Ca. 1700 kvadratkilometer
• 0,5 % av Norges areal
• 25 % av befolkningen har Marka 

som friluftsområde
• 16 kommuner og 2 fylker:
• Oslo: 310 km2

• Viken: 1 385 km2



Fakta om Marka
Eiendomsforhold
• 2000 enkelteiendommer:

• ca. 70% er i privat eie

• ca. 30 % er kommuneskoger og allmenninger

Stor skogeiere
• Løvenskiold-Vækerø: 430 km2

• Oslo kommuneskoger: 170 km2

• Losby Bruk: 43 km2

Boliger og hytter
• 1583 helårs boenheter (Maridalen og

Sørkedalen)

• 3131 hytter og fritidshus



Fakta om Marka
• Nordmarka: 425 km2

• Romeriksåsene: 308 km2

• Krokskogen: 303 km2

• Østmarka: 256 km2

• Sørmarka: 118 km2

• Vestmarka: 108 km2

• Bærumsmarka: 68 km2

• Lillomarka: 52 km2

• Kjekstadmarka: 47 km2

• Gjelleråsmarka: 11 km2

• Vardåsmarka: 4,8 km2



Markarådet
6 kommuner
• Oslo, Lier, Bærum, Nordre Follo, Jevnaker og

Rælingen) 

3 landbrukorganisasjoner
• Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges

Bondelag

7 Natur-, friluftsliv og
idrettsorganisasjoner
• Skiforeningen, NOA, DNT Oslo og Omegn, 

NJFF, OOF, Oslo Idrettskrets, Viken
idrettskrets

2 interesseorganisasjoner
• Velforening og hytteeierne


