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Høringsuttalelse fra Østmarkas Venner til offentlig høring av planforslag 
for ny arealdel av Nordre Follo kommunes kommuneplan 2023-2034 
 
Vi viser offentlig høring vedrørende revisjon av kommunens arealplan med frist 12. desember 
2022.  
 
Om Østmarkas Venner 
Østmarkas Venner (ØV) med om lag 4200 medlemmer 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 er særlig opptatt av å sikre det enkle, 
uorganiserte friluftslivet i Marka og verne naturen. ØV var forslagsstiller til to verneområder 
som ble vernet etter markaloven i 2013 og forslaget om nasjonalpark som nå er sendt på 
offentlig høring. Østmarkas Venner uttaler seg i hovedsak om den delen av kommunens 
arealplan som gjelder Østmarka. 
 
Om arealplanen 
Nordre Follo kommune skal bidra til en bærekraftig utvikling sosial, økonomisk og 
miljømessig og kommuneplanens arealdel er ett av verktøyene for dette. Det vises til 
samfunnsdelens ti arealstrategier der det blant annet slås fast at markagrensa ikke endres og at 
blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres 
mot nedbygging/fragmentering. Dette er ØV enig i. 
 
Det slås videre fast at Nordre Follo skal bidra til det å nå det nasjonale målet om stans av tap 
av naturmangfold. Det er svært positivt at Nordre Follo skal være en arealnøytral kommune 
der en ikke skal ta i bruk ubebygde arealer til utbyggingsformål, før potensialet for fortetting 
og transformasjon av allerede bebygde områder er utnyttet. Det er også positivt at Nordre 
Follo som pilotkommune, deltar i to prosjekter som omhandler arealregnskap og 
naturregnskap samt at kommunen utarbeider en kommunedelplan for naturmangfold. 
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Østmarkas Venners innspill:  
 
Østmarkas verdier og nasjonalpark 
Nordre Follo kommune er en av fem kommuner som forvalter Østmarka, et naturområde som 
er av stor betydning, ikke bare for kommunens egne innbyggere, men også for den store 
befolkningen i Oslo-området på til sammen 1,5 millioner mennesker. Vi vil dessuten 
understreke at Østmarka i praksis er en «nærskog» for kommunens vel 62 000 innbyggere. 
 
Det er ikke bare viktig at markagrensa ligger fast, men også at Markas innhold må tas vare på 
av hensyn til naturverdiene og den betydning Marka har for folkehelse, rekreasjon og 
friluftsliv. Å ta vare på Østmarkas verdier, bidrar til å nå flere av bærekraftsmålene. Vi vil 
videre minne om at kommunen har et stort ansvar for å forvalte Marka etter ulike lovverk 
(plan-, miljø- og sektorlovverk) og at det ligger betydelige muligheter for skjønnsutøvelse 
innenfor rammen av disse med hensyn til å sikre Markas verdier.  
 
Det er positivt at det utarbeides en kommunedelplan for naturmangfold og ØV vil minne om 
at forvaltning av naturmangfold i skogområdene er meget viktig og at det er nødvendig å sikre 
gode kartlegginger. Vi vil minne om at nær halvparten av de truede artene på rødlista lever i 
skog. Dette må etter vårt syn legge føringer for forvaltningen etter sektorregelverk.  
 
Videre er det positiv at det legges inn planbestemmelser om arealnøytralitet og økologisk 
kompensasjon. Men når det gjelder Marka må tiltak minimeres samtidig som godt 
kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn når søknader om tiltak i Marka behandles slik at det er 
kunnskap om hvilke verdier som blir berørt av tiltaket. Vi oppfatter at dette nedfelles i 
bestemmelser ved at kommunen vil stille krav til naturfaglige utredninger og kartlegging, 
samt hvilke hensyn som må sikres ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Når det gjelder 
nyanlegg og oppgradering av større landbruksveger, mener vi det bør stilles krav om 
reguleringsplan for slike veier uansett størrelse. Vår erfaring er at slike veier i Marka utgjør 
betydelige inngrep og må behandles som det de faktisk er. 

ØV er svært glad for at kommunen bidrar til opprettelsen av nasjonalparken ved å tilby 
kommuneskogene til vern som nå er stadfestet med vedtak i kommunestyret 7.12.2022. Som 
vi tidligere har gitt innspill på, savner vi en omtale i kommuneplanen av kommunens viktige 
bidrag til bevaring av naturmangfold, økt naturopplevelse og bedre folkehelse som etablering 
av nasjonalpark i Østmarka vil medføre. Vi vil også minne kommunen om at et eventuelt 
nasjonalparksenter i Nordre Follo vil kunne gi kommunen anledning til å bli et utstillings-
vindu for en kommende nasjonalpark. Det burde vært nevnt i omtalen av arealplanen og 
eventuelt også i kartet. 

Etter innspill fra Østmarkas Venner har Nordre Follo lagt følgende inn i kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 8.2.1 12 Tolv veivisere: 5. Ved planlegging og 
rehabilitering av ferdselstraseer skal hensynet til det egenorganiserte friluftslivet, vern av 
naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie tyngst.  

Østmarkas Venner mener at denne formuleringen er så viktig at den bør legges inn i 
planbestemmelsene til arealplanen. 

 



 

Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner er som kommunen hevder, kilder til kunnskap om fortiden og skaper grunnlag 
for stedsidentitet og tilhørighet. Vi vil minne om at kulturminner i skogområder også vitner 
om tidligere tiders bruk av ressursene og inngår i kommunens kulturminneverdier som må tas 
vare på. 
 
Massehåndering og deponering i Marka 
Kommunen hevder at det i forbindelse med bygging av skogsbilveier, ofte er aktuelt å benytte 
overskuddsmasser. Vi er enig i at dette er terrenginngrep som potensielt kan være i konflikt 
med hensynet til naturmangfold og rekreasjon. Vi vil i denne sammenheng vise til 
Statsforvalterens forventningsbrev til kommunal planlegging i 2022, der kommuner som er 
omfattet av markaloven, blir minnet om at det er svært strenge rammer for hvilke 
massehåndteringtiltak som kan tillates innenfor Marka.  
 
Vi foreslår at kommunen i arealplanen legger føringer for at overskuddsmasser ikke skal 
brukes i Marka da disse ikke hører hjemme der og kan medføre forurensning av partikler og 
næringsstoffer, bidra til spredning av fremmede arter og andre fremmedelementer.  Det er 
dessuten svært dårlige erfaringer med at tiltakshaver bruker unødvendig mye masser ved 
bygging av veier og lignende, slik at tiltaket blir mye mer omfattende enn nødvendig og vil 
bli oppfattet som et deponi. 
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