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        Oslo, 28. januar 2019 
Til Miljødirektoratet 

Politisk bestilling av faglig vurdering? 
Rausjømarka Vel viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus «Sammenfatning og vurdering 
av eksisterende kunnskap som beslutningsgrunnlag for oppstart av en verneprosess 
Nasjonalpark i Østmarka», rapport nr. 3/2018 datert 17. desember 2018. Vi mener at det er 
svakheter ved Fylkesmannens rapport, og tar derfor i dette brevet opp forhold som vi mener 
bør tas med i den videre saksbehandlingen. Vi viser også til at det ikke er lagt opp til 
involvering av interessenter eller til høringer i prosessen frem mot at regjeringen evt. skal 
beslutte å igangsette en verneprosess med sikte på å etablere en nasjonalpark.  
 
Når man vurderer opprettelsen av en nasjonalpark krever naturmangfoldloven at de særegne 
og representative økosystemer eller landskap konkretiseres og spesifiseres. Verneområdet skal 
ha en geografisk avgrensning som samsvarer med verneformålet, og området som skal vernes 
må være et «større område». En grundig vurdering av disse vilkårene må være sentral i den 
videre saksbehandlingen.  
 
Naturmangfoldloven setter som vilkår at en nasjonalpark skal være uten tyngre naturinngrep. 
Rapporten viser til naturmangfoldlovens forarbeider hvor dette etter forvaltningspraksis 
konkretiseres i såkalte inngrepsfrie soner. Rapporten opplyser at omtrent 93 prosent av dagens 
nasjonalparker består av inngrepsfrie naturområder (INON-områder). Rapporten opplyser at 
bare 7 prosent av Østmarka utgjør INON-områder, og bruker dette tallet i sine vurderinger. 
Trekker man imidlertid fra den del av INON-området som allerede inngår som del av 
naturreservat, ser det ut som bare 2 prosent av det vurderte området fremstår som inngrepsfritt 
naturområde (ca. 4 km2). Dette illustreres godt i kartet i figur 6 på rapportens side 20. Det kan 
neppe være i tråd med naturmangfoldlovens vilkår å verne et område med så omfattende 
inngrep som nasjonalpark.  
 
I rapporten er det ikke nevnt at det er boliger med fastboende i det vurderte området. Langs 
Rausjøveien fra Bysetermosan til Børtervann (ca. 4 km) er det f. eks. fire boliger med 
fastboende, og det drives kennel (Kennel Woodshine). 
 
Fylkesmannens vurdering legger vekt på at store deler av Østmarka oppleves som urørt og lite 
preget av menneskelig påvirkning. Det kan argumenteres med at dette er resultat av det 
kuperte terrenget og forsiktig forvaltning av Østmarka over lang tid. Det fremstår som svært 
vellykket med hensyn til å ha tatt vare på naturverdiene.  
 
Vern kan oppnås på ulike måter. Det bør gjøres tydeligere vurdering av om vernet er 
tilstrekkelig slik det er i dag, og hvis ikke; om et sterkere vern kan sikres gjennom plan- og 
bygningsloven, opprettelse av flere friluftslivsområder etter markaloven, eller bruke 
markaforskriften etter skogloven. Vi stiller spørsmål ved om vern som nasjonalpark er 
nødvendig eller fremstår som uforholdsmessig i lys av det vernet som allerede foreligger. 
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