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        Oslo, 13. februar 2019 
Til Miljødirektoratet 

Saksnr 17/2798 Eventuell verneprosess Østmarka – spørsmål om 
juridisk vurdering av naturkvalitet og tyngre naturinngrep 
 
Rausjømarka Vel som organiserer hytteeiere i et avgrenset område av Østmarka, viser til vårt 
brev til Miljødirektoratet datert 28. januar 2019, gitt Miljødirektoratets saksnummer 17/2798, 
og svar fra Miljødirektoratet i e-post datert 4. februar 2019. 
 
Vi takker for raskt svar og at vi vil få tilsendt Miljødirektoratets anbefaling til Klima- og 
miljødepartementet. Vi har imidlertid ikke fått opplyst størrelsen på INON-området som 
ligger utenfor naturreservatene, i det vurderte området av Østmarka.  
 
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har slått fast at naturmangfoldloven stiller strenge 
naturfaglige krav til opprettelse av nasjonalparker og at han ikke vet hvorvidt verdiene i 
Østmarka tilfredsstiller disse kravene.1  
 
Statsråd Vidar Helgesen uttalte følgende overfor Stortinget i 2016 da forslag om nasjonalpark 
i Østmarka var fremmet: 
  

«At forslaget tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalparker, er viktig for 
at vi ikke skal svekke nasjonalparkbegrepets innhold. Det er bare de aller mest 
verdifulle av de nasjonale naturjuvelene våre som fortjener nasjonalparkstatus.»2 

 
Opprettelse av nasjonalpark krever hjemmel i lov. Naturmangfoldloven §35 regulerer kravet 
til naturkvalitetene, og den stiller vilkår om inngrepsfri natur: 

• Det må være et større naturområde 
• som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap 
• og det må være uten tyngre naturinngrep.  

 
Vi stiller spørsmål ved om disse vilkårene er oppfylt. En eventuell oppstart av en 
verneprosess med sikte på nasjonalpark må ta utgangspunkt i lovteksten og forarbeidene, og 

                                                
1 Svar fra statsråd Ola Elvestuen 3. mai 2018 på spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik: 
«Naturmangfoldloven stiller strenge naturfaglige krav til opprettelse av nasjonalparker. Foreløpig vet jeg ikke 
nok om hvorvidt verdiene i Østmarka tilfredsstiller disse kravene. Jeg har derfor bedt Miljødirektoratet om å 
sørge for at det blir utført naturfaglige registreringer slik at jeg kan vurdere om Østmarka tilfredsstiller kravene 
til å kunne bli nasjonalpark. I hvilken grad områdene bærer preg av urørthet vil også inngå i disse vurderingene.» 
2 Brev fra Klima- og miljødepartementet ved statsråd Vidar Helgesen til energi- og miljøkomiteen, datert 
18. mars 2016. 
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ved behov suppleres med forvaltningspraksis. Statsråden har uttalt at saken skal gjøres til 
gjenstand for grundige faglige vurderinger. 
 
I lovens forarbeider fremgår det at nasjonalparker skal være uten tyngre tekniske inngrep: 
 

«Formålet med å opprette nasjonalparker er først og fremst å sikre større økosystemer 
som er uten tyngre tekniske inngrep.»3 

 
I forarbeidene til naturmangfoldloven presiseres det også at man med «områder uten tyngre 
tekniske naturinngrep» mener såkalte «inngrepsfrie områder»:  

«Med områder uten tyngre naturinngrep menes bl.a. det som i forvaltningspraksis i 
dag legges til grunn for såkalte inngrepsfrie områder.» 4 

Denne tilnærmingen er reflektert i Fylkesmannen i Oslo og Akershus rapport 3/2018 datert 
17. desember 2018: 
 

«For å få en videre forståelse av skjønnsutøvelsen og for å lettere kunne vurdere de 
ulike inngrepenes tyngde, har vi sett på hva som finnes, og dermed er akseptert, av 
inngrep i de eksisterende landbaserte nasjonalparkene. Vi har i denne sammenhengen 
blant annet benyttes oss av kartet over inngrepsfrie naturområder i Norge (INON).»  

 
INON-kartet over Norge har stor informasjonsverdi. Det bygger på informasjon som er samlet 
og vedlikeholdt over ca. 30 år, og det brukes tilsvarende begrep som i naturmangfoldloven og 
dens forarbeid. Nytten av å kunne bruke INON-kart i vurderingene knyttet til opprettelse av 
nye nasjonalparker vil derfor være svært stor. Når regjeringen har slått fast at INON ikke skal 
være et direkte styrende kriterium «i regelverk og veiledere», betyr ikke det at INON ikke 
skal nyttes. Informasjonsverdien i INON-kartene vil være svært verdifull og bidra til 
konkretisering og faglig forankring. Videre vil en mer detaljert kartlegging av tyngre inngrep 
kunne gi en mer presis beskrivelse. Opplysningene i INON-kartene bør suppleres med mer 
oppdatert og presis informasjon, som bør legges til grunn for vurderingene opp mot lovens 
vilkår. 

I svaret til oss datert 4. februar skriver Miljødirektoratet blant annet:  
 

«Vi kan legge til at INON status ikke vil være avgjørende for vår vurdering da 
grunnlaget for denne vil være Naturmangfoldloven med sine rammer.» 

 
Mener Miljødirektoratet at INON-status ligger på siden av det som følger av 
naturmangfoldlovens bestemmelser og forarbeider, og at direktoratet således ikke skal avklare 
de faktiske og juridiske forholdene rundt dette? 
 
En viktig problemstilling for områder rundt byene, er om området har slik karakter at det 
tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark. Dette har departementet drøftet i 
forarbeidet til naturmangfoldloven: 
 

                                                
3 Ot. prp. nr. 52 (2008-2009), s. 209. 
4 Ibid, s. 410 og tilsvarende formulering på s. 197 
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«En ev. bestemmelse om bynasjonalparker ville etter utvalgets mening måtte ha 
lempeligere vilkår for vern og restriksjonsnivå enn det utvalget foreslår for 
vernekategoriene nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og 
biotopvernområder. Utvalget mener at flere av de behovene som en ordning med 
bynasjonalparker skulle dekke, kan ivaretas gjennom vern som landskapsvernområde 
etter naturmangfoldloven eller ved kombinert vern etter naturmangfoldloven 
(reservater eller landskapsvernområder) og annet lovverk, særlig kulturminneloven og 
plan- og bygningsloven. Utvalget foreslår derfor ikke en egen bestemmelse om 
bynasjonalparker i naturmangfoldloven.»5  

 
«Departementet mener det er viktig å sikre natur-, kultur- og friluftslivsinteresser, 
både i by og tettsteder, og i nærheten av slike. Samtidig deler i utgangspunktet 
departementet utvalgets vurdering om at vi i dag har tilstrekkelig lovhjemler til å ta 
vare på slike områder på en langsiktig og god måte. Departementet har imidlertid på 
ett punkt sett et behov for å styrke lovgrunnlaget ut fra hensynet til bl.a. friluftslivet, 
og har fremmet Ot.prp. nr. 23 (2008–2009) Om lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (markaloven). Det er i tillegg vedtatt midlertidig markagrense 
for Oslo og nærliggende kommuner inntil markaloven trer i kraft. På denne bakgrunn 
mener departementet det ikke er behov for en egen vernekategori om 
bynasjonalparker i naturmangfoldloven.»6 

 
Rausjømarka Vel tar i dette brevet opp problemstillinger som følger av Miljødirektoratets svar 
av 4. februar, og som vi mener er viktige for å bidra til en grundig faglig vurdering knyttet til 
en eventuell verneprosess for Østmarka. Vi stiller spørsmål ved om det faktiske grunnlaget og 
de juridiske vilkårene for en verneprosess er oppfylt.   
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Espen Amundsen 
Styremedlem og ansvarlig for nasjonalparksaken 
Rausjømarka Vel 
 
E-post: espen.amunds1@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadresse: Rausjømarka Vel, c/o Reidar Skaug Høymork, Nordbergveien 56, 0875 Oslo 

                                                
5 Ibid, s. 210. 
6 Ibid, s. 211. 


