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Oslo, 4. februar 2022
Til Miljødirektoratet

Om Statsforvalters anbefaling om nasjonalpark i Østmarka
Innledning
Rausjømarka Vel er en forening for eiere av hytter som ligger innenfor det området i
Østmarka som foreslås som nasjonalpark. Vellet har ca. 85 medlemmer. Vi viser til brev om
ovennevnte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til Miljødirektoratet datert 15. desember 2021
med rapporten «Østmarka nasjonalpark – alternative verneforslag». Vi mener at flere forhold
som er viktig for vurdering av forslaget om nasjonalpark ikke er godt nok dekket av
Statsforvalteren. Det begrunner vi nærmere i dette brevet. Vi tar opp forhold som vi mener at
Miljødirektoratets må ta med i sin vurdering.
I brev fra Rausjømarka Vel til Miljødirektoratet datert 28. januar 2019 og 13. februar 2019 la
vi frem synspunkter og tok opp spørsmål om en eventuell nasjonalpark. Vi legger vekt på å
være konstruktive i prosessen.

Naturmangfoldloven §35
Statsforvalteren presenterer to alternativer for nasjonalpark. Kartskissen på neste side til
venstre viser alternativet som har de naturverdiene som Statsforvalteren mener at en
nasjonalpark må ha. Den andre skissen viser det området som står igjen når de har tatt hensyn
til større naturinngrep.
For å kunne kvalifisere for nasjonalpark, krever naturmangfoldloven §35 både et større
naturområde som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som
er uten tyngre naturinngrep. Forslaget til venstre tilfredsstiller ikke dette kravet. Dermed er
det kun forslaget til høyre som kvalifiserer til å kunne bli nasjonalpark. Dette vil gi en veldig
liten nasjonalpark. Den vil bare bli på 34 km2. Knapt 18 km2 vil komme fra Østmarka
naturreservat, mens økningen i vernet areal er 16 km2. En slik nasjonalpark utgjør bare 13
prosent av Østmarka. Østmarka er på 256 km2. Den vil ligge i Enebakk. Nærmeste adkomst
vil være Krokhol, Fjell og Bysetermosan.
Det er ikke overraskende at området som kvalifiserer for nasjonalpark er lite når man legger
til grunn informasjon om INON-områder (inngrepsfrie naturområder minst 1 km fra tyngre
tekniske inngrep). Statsforvalteren har beregnet INON-området innenfor utredningsområdet i
Østmarka til 16,2 km2. Det er omtrent samme størrelse som naturreservatet. INON-området
sammenfaller også i stor grad med Østmarka naturreservat. Tidligere i prosessen opplyste
Fylkesmannen i Oslo og Akershus at omtrent 93 prosent av nasjonalparkene i Norge bestod
av INON-områder. INON-området utgjør bare i underkant av 20 prosent av
utredningsområdet i Østmarka som er på 83,5 km2.
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De strenge kravene i naturmangfoldloven for å kunne opprette nasjonalpark ser man også av
brevet «Svar på oppdrag - vurdering av om Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller
naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark» fra Miljødirektoratet til Klima- og
miljødepartementet 12. mars 2019. Der står det blant annet:
«De samlede inngrepene i utredingsområdet foreslått av Fylkesmannen må likevel
karakteriseres som betydelige, både når en ser dette opp mot de juridiske rammene for
opprettelse av nasjonalparker og hva som er forvaltningspraksis når det gjelder
inngrep i andre nasjonalparker. Innlemming av veier i en nasjonalpark er
problematisk knyttet til hjemmelsgrunnlag og videre en lite ønskelig
forvaltningspraksis. En forutsetning for å etablere en nasjonalpark i deler av
Østmarka vil være at veier i all hovedsak tilbakeføres i forkant av vernevedtaket.»

Østmarka naturreservat
Det vil være utfordrende med fire vernetyper i Østmarka: markaloven, friluftslivsvernområde
etter markaloven §11, nasjonalpark og naturreservat. Statsforvalteren foreslår at Østmarka
naturreservat skal opphøre som naturreservat og legges inn som en del av en nasjonalpark.
Det begrunnes med behovet for å redusere antall vernekategorier. På den annen side
argumenterer de for å videreføre et strengt verneregime for dette området. Dermed
argumenterer de i realiteten for at det bør opprettholdes som en egen vernekategori. Forslaget
innebærer imidlertid at lovens vern av naturreservatet senkes til vern for nasjonalpark.
Østmarkas Venner har karakterisert naturreservatet som juvelen i kronen i Østmarka. Her
finnes noen av de største naturverdiene i Østmarka. Også medlemmer av vellet har vært
engasjert i opprettelsen av reservatet, og vedtaket ble oppfattet som viktig for sikring av
naturverdier. Naturreservatet bør kunne opprettholdes som et tilstøtende område til en
nasjonalpark. Det er viktig å sikre vernet som et naturreservat gir. Derfor er Rausjømarka Vel
svært skeptisk til anbefalingen om at Østmarka naturreservat skal opphøre som naturreservat
og bli en del av en nasjonalpark.
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Besøkende i en nasjonalpark
NINA rapport nr. 2016 gir en omfattende beskrivelse av besøksmønstre, utviklingstrekk og
problemstillinger som det reiser. Dette er informasjon som er viktig ved vurdering av en
eventuell opprettelse av en nasjonalpark. Informasjonen bør danne grunnlag for forslag om
tiltak som skal redusere eventuell uønsket utvikling. Vi mener at bare noe av dette er
reflektert i Statsforvalterens rapport. Det er en viktig innvending, og det innebærer at
Miljødirektoratet bør gå nøye gjennom NINA-rapporten.
NINA viser til at det har vært en kraftig økning av antall besøkene til Østmarka. Dette er
positivt fra et folkehelseperspektiv, men som hytteeiere opplever vi også at det har noen
negative konsekvenser. Områdene som grenser opp mot Østmarka vil få en stor
befolkningsvekst. Dessuten viser erfaringene fra Stockholm og Helsinki at bynær
nasjonalpark opplever en stor tilstrømning av nasjonalparkturister. Besøkssenter og
markedsføring vil forsterke en slik utvikling. Dessuten slår nye trender inn, som for eksempel
bruk av sosiale medier, GPS og elektroniske kart. Hvis en nasjonalpark blir liten, vil
besøkspresset og belastningen på naturen bli stort på et lite område.
Vi har også erfart sterk økning i bruken av Østmarka, spesielt de par siste årene: Det tennes
bål i perioder hvor det er forbudt, og det er mer forsøpling i naturen. I Oslo kommunes
risikobilde for 2021 er brann i Østmarka rangert som et av de verst tenkelige scenarioer. Flere
besøkende i Østmarka vil gi økt risiko. En brann kan spre seg raskt og bli stor. Det er
begrenset med veier for utrykningskjøretøyer: Besøkende, beboere og hytteeiere kan bli
sperret inne bak et brannområde.
Vi opplever tiltagende tilfeller der turgjengere raster og overnatter like ved hyttene. Eiere av
hytter innenfor nasjonalparken på Hvaler forteller også at besøkende i nasjonalparken har blitt
mer påtrengende enn før det var nasjonalpark.

Vurderinger av naturkvalitet
Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) har på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken
utarbeidet rapporten «Vurdering av Østmarkas naturverdier i henhold til naturmangfoldlovens
krav til nasjonalpark» (NINA-rapport nr. 1945). I rapportens tekstdeler som er på 96 sider, er
«naturmangfoldloven» bare nevnt åtte ganger, hvorav to i sammendraget.
Bortsett fra en setning på side 99 har vi ikke funnet at rapporten vurderer naturverdiene opp mot
kravene i naturmangfoldloven §35 slik rapportens tittel indikerer. I e-post til NINA 17. februar
2021 påpekte vellet dette funnet. Vi spurte om rapporten inneholder slike vurderinger og hvor vi i
tilfelle kunne finne dem. Samme dag svarte Egil Bendiksen, NINA med kopi til Statsforvalter:

«Takk for innspill! Det juridiske her er nok opplagt Statsforvalterens bord, mens det
med representativitet når det gjelder det naturfaglige vil bli gjennomgått i
presentasjonen i morgen. Vi tar det med oss og prøver å klargjøre alle typer spørsmål
på webmøtet i morgen.»
I Statsforvalterens rapport er det vanskelig å se hvilke vurderinger som er gjort for å avklare
de deler av utredningsområdet som tilfredsstiller lovens krav til naturverdi. Avsnittet
«Områder som kan kvalifisere som nasjonalpark» er bare på seks linjer. Der fastslås det uten
nærmere begrunnelse:
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«Områdene som Statsforvalteren mener kan kvalifisere for nasjonalparkvern, fremgår
av figur 6 på neste side.»

Nasjonalpark og naturvern
Når man bygger på Statsforvalterens rapport og legger til grunn naturmangfoldlovens §35
bestemmelser om nasjonalpark, følger det at en nasjonalpark sannsynligvis bare vil bli på ca.
34 km2. Mange besøkende vil bli trukket til dette begrensede området sør i Østmarka. Her vil
mye av den del av Østmarka som har høyest naturverdi ligge (dvs. Østmarka naturreservat).
Vil dette området tåle økt naturslitasje? Vil en slik nasjonalpark bli en trussel mot
naturvernet? Kanskje dette viser at en nasjonalpark i Østmarka, slik den fremstår når man
forholder seg til lovens krav til en nasjonalpark, vil gi et svakere naturvern.

Markaloven i forhold til naturmangfoldloven i Østmarka
Vi forstår det slik at ved en eventuell nasjonalpark i Østmarka vil naturmangfoldloven gjelde i
tillegg til markaloven. Dette reiser viktige problemstillinger og behov for avklaringer. Når
gjelder hvilke bestemmelser, og hvordan avstemmes de i forhold til hverandre? Det vil bli
mer krevende for brukere av reglene, for eksempel oss hytteeiere. Det kan også bli mer
komplisert og arbeidskrevende for de som skal forvalte bestemmelsene i kommunene, hos
Statsforvalter og i departement. Vi kan ikke se at Statsforvalteren har tatt opp dette i sitt brev
til Miljødirektoratet.
Politikerne som har argumentert for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka, har gjentatte
ganger stått fast ved utsagnet om at rettighetene til de fastboende, hytteeiere og serverings- og
overnattingssteder «bør videreføres slik de er fastsatt og praktiseres etter markaloven»1. For at
et slikt utsagn skal ha noen verdi, må det fastslås i en eventuell forvaltningsplan. En eventuell
verneforskrift må også formuleres slik at denne målsettingen oppnås.

Hytter i nasjonalpark
Miljødirektoratet må vurdere om det er hensiktsmessig og også i tråd med loven å inkludere
hytter. Grensene bør også trekkes slik at man oppfyller målet om å opprettholde hytteeiernes
rettigheter slik de er i dag. Hytteeierne eier hyttetomtene sine. Vellet er opptatt av at
rettighetene må bli opprettholdt for alle hytteeierne i Rausjømarka. Parkeringsplasser langs
veiene fra Bysetermåsan til henholdsvis Vangen og Børtervann (Rausjøgrenda) må holdes
utenfor en nasjonalpark i likhet med veiene.
I samtale med representant for vellet 12. april 2019, uttalte professor (emeritus) Inge Lorange
Backer2 at hytter i det antall og med den konsentrasjon som det er i Rausjømarka neppe hører
hjemme i en nasjonalpark. Han tok forbehold fordi han uttalte seg på grunnlag av kartstudie
av Rausjømarka. Uttalelsen fra professor Backer understreker at spørsmålet om hyttene i
Rausjømarka som del av en eventuell nasjonalpark må vurderes nøye juridisk opp mot
naturmangfoldlovens bestemmelser. Dette gjelder ikke bare hytter med tomt, men hele
hytteområder.

1

Se for eksempel flertallsuttalelsen i Stortingets energi- og miljøkomité (AP, SV, V og MDG) i Innst. 175S
(2016-2017).
2
Backer har miljørett som fagområde. Han har arbeidet i Miljødepartementets avdeling for naturvern og
friluftsliv. Han var i nesten 14 år sjef for lovavdelingen i Justisdepartementet. Backer har vært med å utarbeide
naturmangfoldloven og han har skrevet kommentarutgave til den.
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Hytter innenfor og utenfor en nasjonalpark vil måtte forholde seg til ulikt regelverk, med
mindre det klargjøres at det ikke skal være tilfelle. Rettighetene må sikres ved begge
alternativer.

Hytteeiernes rettigheter
Vellets høringsuttalelse datert 8. desember 2020 til oppstartsmeldingen følger
Statsforvalterens anbefaling om nasjonalpark. Der har vellet nevnt de rettighetene som
hytteeierne har og som bør videreføres.
Hytteeiernes rettigheter og interesser i Rausjømarka er knyttet til:
• Vedlikehold og eventuelt endringer av hytte/bygg. Markaloven har bestemmelser
som regulerer dette.
• Vanntilførsel. Noen hytteeiere har enkle vannpumpeløsninger. De som ønsker å legge
inn vann, må søke, ref. forurensningsforskriften kapittel 12 (Krav til utslipp av
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende).
• Hogst og pleie av egen tomt. Hytteeierne kan fritt hogge på og pleie egen tomt.
• Muligheten for å få hogge trær på nabotomt (som for eksempel skjuler for sol).
Dette krever dialog med eier av nabotomt (i de fleste tilfeller Oslo kommune), og
reglene er ikke spesielle for Marka. Oslo kommune (Bymiljøetaten) har gitt slike
tillatelser.
• Muligheten for å felle trær for å skaffe seg ved. Man kan søke om å få ta ned trær
på rot til ved på kommunens tomt via hjemmesiden til Oslo kommune.
• Det å ta seg frem til egen hytte og frakte med utstyr, varer, materialer og andre
ting. Det er ikke ønskelig at det innføres nye begrensninger på hvordan det kan gjøres,
eller som vanskeliggjør tilgangen til egen hytte.3
• Kjørerettigheter. Det er offentlig vei frem til Bysetermosan (parkering) og privateid
vei (nå eid av Oslo kommune) videre til henholdsvis Skjelbreia, Vangen, Mosjøveien
(Hella ved Rausjø – Mosjøen) og Rausjøgrenda/Børtervann. Kjørerettighet og fri bruk
av veien gjennom Rausjø skog ble gitt i skjøte fra skogeier And. H. Kiær & Co. Denne
forpliktelsen ble overtatt av Oslo Kommune ved kjøp av Rausjøskogen i 1965. For
mange er dette en tinglyst rett4. Kjøreadgang på disse veistrekningene, samt
parkeringsadgang er svært viktige for hytteeierne. Det gjør hyttene tilgjengelig, ikke
minst for gamle og hytteeiere med barn og barnebarn. Dessuten får de lettere frem
varer, inventar og materialer. Veiene og kjøreadgangen har også betydning ved behov
for syketransport, eller annen øyeblikkelig hjelp, f.eks. brannberedskap. Kjøring
relatert til hyttene representerer ingen stor belastning på disse veiene. Hvis det skal
etableres nye bomløsninger ved Bysetermåsan på Vangenveien og veien inn til
Rausjøgrenda, må det gjøres slik at det ikke vanskeliggjør tilgangen til hyttene og at
kostnadene ikke legges på hytteeierne. Vellet ber om å bli tatt med hvis slike løsninger
aktualiseres. Vellet har tidligere hatt god dialog med Bymiljøetaten om dette, men
manglende mobildekning (for fjernstyring av bom) har hindret realisering. Vi viser for
øvrig til forarbeidet til markaloven:

3

Det eksisterer tinglyst rett som sier: «Skogeieren og senere skogeiere skal ikke vanskeliggjøre tilgangen til
tomten.»
4
Eksempel på skjøte fra 11/9. 1945. «Eieren av tomten, og senere eiere, kan vederlagsfritt benytte veier gjennom
Rausjø skog. Eieren og senere eiere av tomten overtar de rettigheter og forpliktelser hvormed vi har eiet
den.» (And. Kiær Co.).
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«Etter departementets syn vil ferdsel til og fra eiendommene for hytteeiere og
fastboende ikke bli strengere regulert med markaloven. Departementet er enig
med hytteeierne og de fastboende som påpeker at det ikke eksisterer
nevneverdig konflikt mellom grunneiere og andre brukere av Marka, slik at det
i dag ikke er behov for strengere regler for ferdsel til og fra hytter og boliger i
Marka.»5
«Ut fra dagens situasjon ser departementet imidlertid ingen grunn til å forby
eller begrense motorferdsel på veg til hytter i Marka.»6
•

•
•

Bruk og oppbevaring av båt. Mange av hyttene ligger slik til at tilkomst med robåt
er nødvendig. Hytteeierne har rett til å ha båt på vannene, ha den fortøyd og ha den
oppbevart (uten tidsbegrensning). Vellet har en ordning hvor båtene merkes med
hyttenummer. Det er ingen begrensninger på bruk av kano, kajakk, seilbrett etc.
Jakt og fiske. Det kan jaktes og fiskes i Rausjømarka. Hytteeierne har rett til å fiske
og krepse fra egen tomt.7
Enkle og gratis søkeprosesser. Ved eventuelt søknad om felling av trær, kjøring og
annet som vi kan i dag, er det viktig at søkeprosessen er enkel og fortrinnsvis gratis.

Bestemmelsene for en eventuell nasjonalpark bør ikke utformes slik at de hindrer det som kan
fremstå som en ønsket utvikling, også over tid for eksempel:
• Mobilnett som dekker Østmarka.
• Tilgang til internett og fiberutvikling.
• Hytteeiere kan få lagt inn elektrisitet.
• Bedre vann- og sanitærløsninger innenfor det handlingsrom som
forurensningsforskriften og forarbeidene til markaloven beskriver.

Verneforskrift
Verneforskriften må fastslå at hytteeiernes rettigheter etter markaloven skal videreføres.
Forslaget til §8 Motorferdsel vil for eksempel innebære en innstramming, og den må endres.
Forskriften må utformes slik at den ikke innfører nye restriksjoner. Siden både markaloven og
naturmangfoldloven vil gjelde, bør forskriften bidra til klarhet. Den bør heller ikke legge opp
til et komplisert forvaltningsregime mellom flere offentlige myndigheter.
Miljødirektoratet bør ta hensyn til de uheldige erfaringene fra markaloven. Loven fikk for
eksempel strengere bestemmelser om byggetiltak enn det statsråden ga uttrykk for i Stortinget
da loven ble behandlet og det som stod i forarbeidene. Dessuten oppfatter mange den som
komplisert og vanskelig å forstå, kunnskapen er mangelfull, offentlige myndigheter behandler
like tilfeller ulikt og resultatet fra ankebehandlinger tyder på at flere kommuner er for strenge
når de behandler søknader. Dette gjør det vanskelig for hytteeierne. Ved utforming av
eventuell verneforskrift bør man unngå at slik usikkerhet og ulikhet øker.

Konklusjon
Statsforvalterens rapport om alternative verneforslag med anbefaling gir et omfattende
grunnlag for å vurdere eventuell etablering av nasjonalpark i Østmarka. Rausjømarka Vel
mener at Statsforvalteren legger stor vekt på argumenter som taler for en nasjonalpark, mens
5

Ot Prp. nr. 23 2008-2009, side 27.
Ibid, side 43.
7
Ref. brev fra Oslo Kommune Friluftsetaten datert 06.07.2006 saksnr. 06/00119.
6
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man i mindre grad har trukket frem informasjon og vurderinger som peker i en annen retning.
Rapporten kan også gi inntrykk av at «nasjonalparksaken» står sterkere enn det den kanskje
gjør. Dette krever at Miljødirektoratet må se spesielt nøye på forhold som ikke er godt nok
dekket i Statsforvalterens rapport med anbefaling. Rausjømarka Vel har ovenfor tatt opp hva
vi mener at dette er.
Etter å ha vurdert naturkvalitetene, konkluderer Statsforvalteren med at et område på 54,6
km2 og hvor Østmarka naturreservat inngår, kvalifiserer til å kunne bli nasjonalpark. Dette er
også Statsforvalterens anbefalte løsning. Når de trekker fra områder med større naturinngrep,
reduseres nasjonalparken til 34 km2. I og med at naturmangfoldloven §35 bestemmer at både
krav til naturkvalitet og fravær av tyngre naturinngrep må tilfredsstilles, kan vi ikke se at en
nasjonalpark blir større enn 34 km2. Dette er lite når Østmarka er på 256 km2.
Rausjømarka Vel merker økende skepsis blant vellets medlemmer til nasjonalpark i
Østmarka. En nasjonalpark vil bli liten, tiltrekke seg mange besøkende og den vil bidra til økt
naturslitasje i et område hvor man ønsker å sikre naturverdiene. En nasjonalpark kan derfor
bidra til det motsatte av det man ønsker.
Selv om det er entydige politiske utsagn om at hytteeiernes rettigheter slik de er i dag skal
videreføres, er ikke hytteeiernes rettigheter tilstrekkelig avklart i Statsforvalterens rapport
med anbefalinger. Det skaper usikkerhet og økt risiko for oss hytteeiere.
Hensikten med dette brevet er å legge frem momenter som vi mener er viktige når
Miljødirektoratet skal behandle spørsmålet om eventuell nasjonalpark i Østmarka.
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
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