
Utsikten over en framtidig nasjonalpark.
Foto: Vidar Svarttjernet

Nasjonalpark i Østmarka 

- fra drøm til virkelighet



Historien  

• 1940-tallet: Korpås-Olsen 
inspirerer Sverre M. Fjelstad

• 1970-tallet: Verneforslag i 
indre deler av Østmarka OOF

• 1991-2002: To naturreservat

• 2009: Markaloven

• 2011 januar: FM ber om forslag 
til verneområder etter § 11

• 2011 mars: ØV foreslår 4 små 
områder som § 11 vern

• 2012 mai: ØV foreslår vern 
som nasjonalpark

Sverre M. Fjelstad skuer utover nasjonalparken 
Foto: Cathrine Søberg 



Våre argumenter for Østmarka nasjonalpark i 2012

• Siste mulighet til å fylle en klar 

mangel i nasjonalparksystemet hvor 

det mangler nasjonalpark i 

lavlandskog på sørøstlandet. 

• Oslo/Akershus og Rogaland er de 

eneste fylkene som ikke har en andel 

i en nasjonalpark.

• En nasjonalpark vil bidra til å oppfylle 

internasjonale forpliktelser, samt 

nasjonale og lokale vernebehov. 

• Den vil også sikre verdifulle 

naturopplevelser for befolkningen og 

være et varig og viktig bidrag til 

folkehelsen i regionen.

Høyt over Østmarka nasjonalpark, tårntur med 
familien. Foto: Anders Baumberger



Verden har en naturkrise 
– vern av representativ natur er det beste virkemidlet



Verne om Østmarkas naturkvaliteter 

• Gammel barskog

• Gammel løvskog og rik sumpskog

• Mange områder for storfugl og 
spetter

• Uberørte, store myrområder med 
fugleleiker

• Idylliske skogs-/myrtjern

• Vann og innsjøsystemer

• «Høye» topper

Svartspett

Foto: Jørn Areklett Omre



Verne om Østmarkas kulturmiljøer, og ta vare på historien

Bøvelstad husmannsplass. Foto: Espen Bratlie 
https://www..6389ostmarkasvenner.no/oestmarka-en-
verneverdig-skog-med-kulturminner506-256978.html



I 2012 støtte fra:

• Norges Naturvernforbund 

• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

• Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 

• Norsk Ornitologisk forening

• Natur og Ungdom

• WWF Norge

• Greenpeace

• Norsk Friluftsliv

• Norges Speiderforbund

• DNT sentralt og DNT Oslo og omegn

• Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo 

• Oslo og Omland friluftsråd (OOF)

• Framtiden i våre hender

Tiur i Østmarka.
Foto: Sverre M. Fjelstad



Hvorfor verner markaloven ikke naturen med 
økosystemer, landskap og naturopplevelsen godt nok?

Skogsmåsan, viktig naturtype: Intakt lavlandsmyr. Foto: Espen Bratlie



Offentlig infrastruktur er unntatt byggeforbudet i markaloven

Foto: Espen Bratlie



Marikollen skianlegg –velsignet av markaloven

Foto: ØV



Skogbruk – både hogst og veier er tillatt

Foto: Sverre M. Fjelstad Foto: Østmarkas Venner



Dammyrveien – omfattende inngrep

Kart. Lars Lindland



Foto: Lars Lindland

JA til nasjonalpark i Østmarka



Formålet med nasjonalparken treffer mål ☺

• Formålet med forskriften er å bevare et større skogområde i lavlandet i Sørøst-

Norge med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten 

tyngre naturinngrep. 

• Formålet er videre å ta vare på: 

a. et skogøkosystem med tilhørende arter, bestander, naturtyper, landskap og 

geologi 

b. landskapsformer i et særegent skoglandskap med variert topografi og myrer, 

sjøer og vannsystemer 

c. kulturminner, kulturmiljø og kulturhistorie 

• Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret 

gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 

Området er også egnet for forskning og undervisning. 



Nasjonalparken sett fra Tonekollen

Foto: Bjørnar Thøgersen


