
 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Skiforeningen, 
Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-Speidere, Norges Klatreforbund,  
Norsk Orientering, Norges Padleforbund, 4H Norge, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, 
Kristen Idrettskontakt, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel Klub 
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Vedr verneforslag – tilbakemelding jfr avtale 

 

DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norges Skiforbund, Oslo idrettskrets, Norges 

Orienteringsforbund og Norsk Friluftsliv takker for møte med statssekretæren og fagavdelingen vedr 

verneforskrifter for Oslomarka og for øvrige områder. Våre organisasjoner representerer mer enn 1,2 

mill. medlemskap. 

I møtet ble vi utfordret på å komme tilbake med innspill og endringsønsker, basert på forslaget til 

forskrifter slik de er fremmet av Miljødirektoratet. 

Våre organisasjoners hovedanliggende er å fremme aktivitet, samtidig som vi også ønsker å verne 

natur slik at også våre etterkommere har tilgang på naturopplevelser og kan utøve idrett og friluftsliv. 

Vi viser også til våre grunnholdninger oversendt i epost i forkant av møte med statssekretæren. 

Vår generelle erfaring er at forskrifter for naturområder ofte har et hovedfokus på å begrense 

aktivitet. Vi mener det også er et påtrengende behov at forskrifter og lovverk som omfatter 

naturområder også skal bidra til å fremme bærekraftig aktivitet. Dette bør også gjelde for allerede 

etablerte verneområder. Behov for aktivitetsbegrensninger må derfor være dokumenterbare.  

Vern i Oslomarka 

Når det gjelder Oslomarka, er hovedanliggendet å verne foreslåtte områder mot industriell 

skogsdrift. Vern etter naturmangfoldloven benyttes for å gi grunneiere større kompensasjon, men 

påfører aktivitetsutøvere større begrensninger enn vern etter markaloven ville gitt. 

Vi fastholder vår anmodning om at verneforslagene for Oslomarka trekkes tilbake, og forberedes som 

vern etter markaloven. Dersom det ikke er mulig å gi en tilfredsstillende erstatning til grunneiere, bør 
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departementet oversende saken til Stortinget for evt lovendring. Etter våre tilbakemeldinger vil det 

være mulig å drøfte dette på en konstruktiv måte både med Stortinget og med Finansdepartementet. 

Både for grunneiere, forvaltningsmyndighet og brukere vil et mer enhetlig forvaltningsregime i 

Oslomarka være å foretrekke. 

Det er også lite som tyder på at grunneiere planlegger umiddelbar eller omfattende hogst i disse 

områder. Det bør derfor være tid til å løse denne saken på en bedre måte i samarbeid med 

grunneierne. 

Øvrige verneforslag i Norge 

For øvrige verneforslag mener vi at forskriftene i større grad bør legge til rette for aktivitet. Vi ønsker 

også at det bør være et prinsipp i forbindelse med utarbeidelse av verneforskrifter at man også skal 

vurdere hvordan aktivitet og naturopplevelser kan fremmes gjennom vernet. 

For forslagene til verneområder utenfor Oslomarka vedlegges et endret forslag vedr «Glitrelia» hvor 

vi gjennom noen endringsforslag viser hvordan forskriftene i større grad kan bidra til 

naturopplevelser og aktivitet, samtidig som verneformål opprettholdes og byråkratiet reduseres. 

 

Med vennlig hilsen 

 

DNT Oslo og Omegn    Skiforeningen   Norges Skiforbund 

Henning hoff Wikborg   Bente Lier   Stein Opsal 

generalsekretær   generalsekretær  generalsekretær 

 

Oslo Idrettskrets    Norsk Orientering  Norsk Friluftsliv 

Magne Brekke    Jeppe Hansson   Lasse Heimdal 

generalsekretær   konst.gen.sekr.   generalsekretær 


