
 

 
 

Postboks 85 Nordstrand, 1112 Oslo  –  www.ostmarkasvenner.no  –  post@ostmarkasvenner.no  –  Org. nr 871 278 202 

 
 
 
Nordre Follo kommune 
postmottak@nordrefollo.kommune.no 
Saksnr 21/11209 
 
 
         
 
         Oslo,  31. oktober 2021 
 
 
 
Nordre Follo kommune – Oppstart av planarbeid og høring av utkast til 
planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 - Høringsuttalelse fra 
Østmarkas Venner  
 
Sammendrag 
Østmarkas Venner (ØV) framhever Nordre Follos gode naturmangfoldpolitikk og støtter 
utarbeidelse av arealregnskap og at Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og 
økologiske funksjonsområder styrkes og sikres mot nedbygging og fragmentering.  

Vi understreker Markas store betydning for folkehelsa i kommunen og hele hovedstads-
regionen, og vi understreker viktigheten av god forvaltning. Vi anmoder derfor 
kommunen om å utforme tydelige føringer for en skogforvaltning som sikrer hensynene 
til naturopplevelse, friluftsliv og rekreasjon jf. markaforskriftens bestemmelser.  
 
ØV etterlyser at en aktiv og positiv holdning til opprettelse av nasjonalpark i deler av 
Nordre Follo og andre deler av Østmarka nedfelles i planprogrammet. Kommunen bør 
også i planprogrammet legge opp til å utrede plassering av et nasjonalparksenter i 
samarbeid med nabokommunene Oslo og Enebakk. 
 

Vi minner om våre tidligere innspill knyttet til plankart og planbestemmelser § 9.3 
Friluftsanlegg a). 
 
Vi viser til brev datert 2. september 2021 med varsel om oppstart av planarbeid og høring av 
utkast til planprogram. Vi viser også til vår høringsuttalelse til kommuneplanen for Nordre 
Follo 2019-2030, datert 31. januar 2019, sak 18/751. 
 
Om Østmarkas Venner 
Østmarkas Venner har vel 4200 medlemmer. ØV har som formål å bidra til å bevare 
Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. ØV skal blant 
annet arbeide for å bevare markagrensa og ta vare på Markas innhold, ved å hindre tekniske 
inngrep som forringer Østmarka som naturområde. Vi arbeider også for å sikre det enkle 
friluftslivet og unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka. ØV foreslo i 2012 at deler av 
Østmarka bør bli nasjonalpark. Vi uttaler oss kun om den delen av planen som angår 
Østmarka. 
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Nordre Follo har god naturmangfoldpolitikk 
Østmarkas Venner er fornøyd med at kommunen tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Vi har 
også lyst å framheve at Nordre Follo utmerker seg ved å ha en god naturmangfoldpolitikk, og 
at dere er en foregangskommune i utarbeidelsen av en kommunedelplan for naturmangfold. 
Det er svært positivt at kommunen foreslår å utarbeide arealregnskap og at: Blågrønne 
strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres mot 
nedbygging og fragmentering.  
 
Østmarka har stor betydning for folkehelsa i hovedstadsregionen 
ØV er svært glad for at planprogrammet stadfester at markagrensa ligger fast og endres ikke. I 
vårt brev av 31. januar 2019 framhevet vi Østmarkas betydning for friluftsliv og fysisk 
aktivitet. ØV vil igjen understreke Østmarkas store betydning for naturopplevelse og 
rekreasjon for befolkningen i alle kommuner som sogner til Østmarka, det vil si Oslo, 
Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Nordre Follo. Til sammen utgjør folketallet som sogner til 
Østmarka rundt en million mennesker. Den enkelte kommunes forvaltning av naturområdene i 
Marka angår dermed ikke bare kommunenes egne innbyggere, men er også viktig for befolkn-
ingen i de andre kommunene rundt Marka. Nordre Follo har dermed et stort delansvar for 
forvaltningen av Markas arealer. Forvaltningen omfatter i tillegg til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, særlig markaloven, men også ulike sektorlover der skogbrukslovas 
bestemmelser er vel så sentrale.  
 
Vi minner om den nye markaforskriften etter skogbrukslova som trer i kraft 1. januar 2022. 
Markaforskriftens formål er å sikre at «.. utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og 
utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og 
vannforsyning». Videre heter det i forskriften at: «Dersom kommunen finner at foryngelses-
hogsten kan medføre vesentlige ulemper (vår understreking) for friluftsliv, naturmiljø, 
landskap, kulturminner eller vannforsyning kan kommunen nekte hogst eller gi nærmere 
pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres». Den nye markaforskriften er dessuten endret 
på følgende måte: «Ved vurderinga av kva som er vesentleg ulempe skal kommunen byggje 
på ei samla vurdering der det mellom anna skal leggjast vekt på storleiken på arealet, tida det 
vil ta å reparere skaden og kor viktig området er for friluftslivet». Vi anmoder kommunen om 
å utforme tydelige føringer for en skogforvaltning, særlig i nærskogen som sikrer sterkt 
hensynene til naturopplevelse, naturmangfold, friluftsliv og rekreasjon.  
 
Nasjonalpark i Østmarka 
ØV savner at kommunen i utkastet til planprogram vektlegger etablering av en nasjonalpark i 
Østmarka. Kommunestyret har tidligere sluttet seg til at deler av kommuneskogen skal kunne 
inngå i nasjonalparken. ØV synes derfor at en aktiv og positiv holdning til opprettelse av 
nasjonalpark i deler av Nordre Follo og andre deler av Østmarka bør nedfelles i plan-
programmet. Som kjent er statsforvalteren godt i gang med å utrede et forslag som grunnlag 
for vern av områder i Østmarka og dette bør gjenspeiles i planprogrammet.  
 
Mye tilsier at en nasjonalpark blir opprettet i planperioden, kanskje allerede i løpet av et par 
år. Det kan derfor også bli aktuelt med et nasjonalparksenter i Nordre Follo, og planlegging 
av dette bør etter vårt syn starte i 2022. Kommunen bør derfor i planprogrammet legge opp til 
å utrede plassering av et nasjonalparksenter i samarbeid med nabokommunene. Dette vil 
kunne ha betydning for rulleringen av arealplanen for Nordre Follo kommune. 
 
 



 

 
Planbestemmelse friluftsliv 
I vårt brev av 31. januar 2019 tok vi opp innspill knyttet til plankart og planbestemmelser 
§ 9.3 Friluftsanlegg a). Vi er fortsatt usikre på hva kommunen mener med denne 
bestemmelsen innenfor Marka. Det er viktig å bevare områder uten større inngrep. Vi mener 
at kun enkelte løyper i Marka skal ha universell utforming, det samme gjelder turveier. I § 19 
Bestemmelser til LNF områder savnet vi omtale av bestemmelser i Marka. 
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