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Sammendrag 

Med bakgrunn i vedtak av Nesodden kommunestyre 14.12.2016 er det gjennomført et 
mulighetsstudie av vern av Nesoddmarka, som del av grunnlag for en videre prosess.  I denne 
rapporten redegjøres det for ulike måter kommunen kan bevare verdiene i Nesoddmarka og hvilke 
konsekvenser dette vil ha. Det tydeliggjøres blant annet hva det vil innebære at Nesoddmarka blir 
omfattet av vern etter markaloven, herunder for fremtidig skogbruk.  

Resultatet fra mulighetsstudiet skal følges opp av kommunen i arbeidet med revidering av 
kommuneplanen og prosessen vil da også innebære dialog med interesseorganisasjoner og berørte 
parter.  Den mest hensiktsmessige løsningen for bevaring av Nesoddmarka må for øvrig vurderes 
nærmere ut fra blant annet nasjonale og lokale politiske føringer, dialog med statlige og regionale 
myndigheter, lokalkunnskap og kommunens langsiktig arealplanlegging. I denne rapporten gis det en 
anbefaling om hva som anses som den mest hensiktsmessige løsningen på kort sikt, dvs. oppfølging i 
kommende kommuneplan. Samtidig gis det en anbefaling for en prosess for å sikre bevaring av 
verdiene i Nesoddmarka på lengre sikt.  

I arealdelen til Kommuneplan 2014-2026 for Nesodden kommune er Nesoddmarka avsatt som 
hensynssone, tilknyttet retningslinjer i bestemmelsene. Studien omfatter primært de arealene som 
utgjør hensynssonen. Det er ikke vurdert spesifikke grenser for Nesoddmarka eller utpekt konkrete 
områder for vern, da dette krever innhenting av langt mer detaljert kunnskap enn det rammen for 
dette oppdraget åpner for. 
 
Totalt utgjør hensynssone Nesoddmarka nærmere 35.000 dekar, noe som utgjør over halvparten av 
kommunens totale areal på ca. 60.000 dekar. Innenfor området er det ulike arealformål, men i all 
hovedsak er arealet avsatt som LNF-formål i kommuneplanen med i overkant av 33.000 dekar. 
Hovedandelen utgjøres av skog, med rundt 30.500 dekar. Avvirkningen i Nesodden kommune er i 
følge SSBs Kostra-tall fra 760 til 11.000 m3 de siste 10 årene. Bebygd areal er på ca. 440 dekar, noe 
som utgjør ca. 1,3 % av det totale arealet innenfor Nesoddmarka. Dyrka mark utgjør ca 1.700 dekar.  
 
Nesoddmarka har stor verdi for friluftsliv og naturmangfold, primært med svært stor lokal verdi, men 
også en viss regional verdi. Disse verdiene er ikke fullstendig kartlagt. Nesodden kommune ligger 
innenfor hovedstadsregionen som opplever stor befolkningsvekst med tilhørende utbyggingspress. 
Nedbygging av naturområder er derfor en høyst reell problemstilling, der innføring av markaloven i 
2009 var et viktig grep for å bevare verdifulle friluftsområder.  
 
Virkemidler for bevaring av naturområder kan forankres i ulikt lovverk, der de mest sentrale er: 

 Plan- og bygningsloven, gjennom arealformål, hensynssoner og generelle bestemmelser 

 Naturmangfoldloven, gjennom prioriterte arter, områdevern og utvalgte naturtyper 

 Markaloven 
 
I tillegg finnes øvrig regelverk som også sikrer ivaretakelse av natur- og friluftsverdier, som 
eksempelvis skogbrukslova og friluftslova. Aktuelle ordninger for vern/sikring er avtaler om frivillig 
vern med grunneiere og statlig sikring av friluftsområder.  
 
Innføring av markaloven vil gi en vesentlig endring i kommunenes rolle som planmyndighet og 
råderett over områdene som legges under loven. Markaloven gir strenge restriksjoner når det gjelder 
utbygging, men gir i liten grad føringer for skogbruket. Det er en egen forskriften for skogsdrift i 
Marka som regulerer dette og denne er under revidering. Endringsforslaget innebærer at forhold 
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som angår skogsdrift i Marka i enda større grad vil bli ivaretatt gjennom skogbruksloven med 
tilhørende forskrifter, samt skogbrukets miljøsertifiseringsordning.  
 
I forbindelse med mulighetsstudiet er det innhentet erfaringer fra to andre Follo-kommuner med 
områder som omfattes av markaloven, Ski og Enebakk. Deres opplevelse er blant annet at 
innføringen av markaloven har medført mer omfattende saksbehandling og at kommunen fikk 
redusert sin råderett. Videre presiseres det at markaloven gir en god beskyttelse av verdiene for 
friluftsliv og at den fungerer som et effektivt vern mot nedbygging. Både Enebakk og Ski er imidlertid 
tydelig på at markaloven må kombineres med andre former for beskyttelse dersom man trenger et 
komplett vern, eksempelvis områdevern (ev. via frivillig vern) eller reguleringsbestemmelser, blant 
annet fordi markaloven ikke regulerer skogsdrift.  
 
I forbindelse med mulighetsstudiet er Klima- og miljødepartementet (KLD) kontaktet angående 
innlemmelse av nye områder under markaloven. KLD viser til at § 2 fastsetter Markas grenser direkte 
i loven og i andre ledd åpnes det for mulighet å ved forskrift gjøre markaloven gjeldende for 
«nærliggende områder» som «har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi 
for friluftslivet» som de områdene som i dag er omfattet av loven. Slik departementet ser det, ligger 
ikke Nesodden i nærheten av eksisterende områder på en måte som omfattes av lovens § 2 andre 
ledd. Det vises til en sak høsten 2016 med forslag om utvidelse av markaloven til viktige områder i 
Osloregionen, som ikke ble vedtatt. Konklusjonen den gang var at en slik utvidelse av Marka må skje 
med lovbehandling i Stortinget og baseres på forslag til konkrete områder der det er avklart hva 
berørte kommuner, grunneiere og organisasjoner mener om saken. Dersom Nesoddmarka 
innlemmes gjennom en endring av § 2 første ledd, vil for øvrig markaloven med alle dens 
bestemmelser gjelde for området.  For øvrig kan ikke KLD si noe om hvor aktuelt det er å innlemme 
Nesoddmarka før det eventuelt foreligger et forslag fra kommunen. Når det gjelder 
vurderingskriterier som er aktuelle for potensiell innlemmelse trekker KLD frem lovens formål om å 
fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett som sentralt, samt om aktuelt 
område bidrar til å skape en større naturlig sammenheng mellom Markas delområder. KLD presiserer 
også at en utvidelse av markalovens virkeområde vil være en politisk beslutning der flere hensyn vil 
spille inn. 
 
Det finnes ikke et «fasitsvar» på hva som er den beste måten å bevare et viktig naturområde på, og 
det mest hensiktsmessige vil gjerne være en mosaikk som kombinerer flere ulike lovverk og former 
for arealbeskyttelse, alt etter arealenes kvaliteter, verneverdi og egnethet for friluftsliv. Dette ligger 
til grunn for en anbefaling om at kommunen gjennomfører en kartlegging av Nesoddmarkas verdier 
og deretter følger opp med en målrettet prosess for å finne en god løsning for både bruk og vern av 
marka. Som del i dette må det også vurderes hvor det er riktig å legge en langsiktig grense for marka, 
der det også gis rom for ønsket arealutvikling, eksempelvis i tettstedene på Nesodden.  
 
Konklusjon 
 
Nesoddmarka er et verdifullt område for natur og friluftsliv som bør ivaretas på en måte som sikrer 
disse verdiene på lang sikt. Kommuneplanen vil være et viktig ledd i dette. Til hensynssone 
Nesoddmarka i gjeldende kommuneplan kan det iht. plan- og bygningslovens § 11-8 punkt c) kun 
knyttes retningslinjer, som ikke er juridisk bindende. Det anbefales derfor at det i kommende 
kommuneplan innarbeides generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel iht. plan- og 
bygningslovens § 11-9 punkt 6. Disse bestemmelsene vil uavhengig av arealformål kunne stille 
juridisk bindende krav knyttet til eksempelvis miljøkvalitet, natur, landskap og grønnstruktur. 

For å sikre en hensiktsmessig bevaring av Nesoddmarka, anbefales det at Nesodden kommune gjør 
følgende grep: 
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1. Gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftsliv og naturmangfold i Nesoddmarka.  
2. Utreder hvor det bør settes en grense for «bevaringsområde» marka. 
3. Utreder hvilke mindre enkeltområder som det eventuelt er grunnlag for å stille krav til 

reguleringsplan, verne etter naturmangfoldloven (jf. Verneplan for Indre Oslofjord), herunder 
som frivillig vern, samt enkeltområder som er aktuelle for statlig sikring.  

4. Vedtar en langsiktig strategi med tilhørende strategikart med vernegrense for Nesoddmarka 
og grønnstruktur som har sammenheng med marka. Strategien bør også omfatte 
vernegrense for dyrka mark og utbyggingsgrense for tettstedene. 

5. Innarbeider vernegrense for Nesoddmarka som bestemmelseslinje i kommuneplankartet, 
tilsvarende som i strategikartet, med tilhørende planbestemmelser iht. PBL § 11-9. For LNF-
områder innenfor bestemmelsesområde utarbeides bestemmelser iht. PBL § 11-8.  

6. Initierer overfor fylkesmannen i Oslo og Akershus eventuelle prosesser med vern etter 
naturmangfoldloven og for statlig sikring i etterkant av vedtak av kommuneplanen. For 
frivillig vern initieres prosessen overfor skogeierforbundet eller den enkelte skogeier. 

Dersom nevnte anbefalinger gjennomføres anses Nesoddmarka å være ivaretatt på en god måte. Ut 
fra en samlet vurdering vil kommunen kunne oppnå målsetningen om bevaring av Nesoddmarka 
gjennom vern etter naturmangfoldloven, samt at restriksjoner for utbygging og andre tiltak reguleres 
av kommunen selv gjennom målrettede strategi- og planvedtak. Generelt regelverk vil gjelde slik at 
bl.a. miljøhensyn i skogbruket sikres gjennom skogloven med tilhørende forskrifter, 
motorferdselloven regulerer ferdsel, samt at allemannsretten ivaretas av friluftsloven. I tilknytning til 
skogsdrift vil dialog med grunneierne være særlig viktig. Inkludering av friluftsorganisasjonene er av 
betydning med tanke på kartlegging/stedfesting av verdier og søk etter hensiktsmessige løsninger for 
bevaring av disse.  

Markaloven er viktig for å ivareta friluftsinteressene i hovedstadsområdet og det er ikke grunnlag for 
å konkludere med at det bør utelukkes at Nesoddmarka innlemmes i området som omfattes av 
loven. Dette må imidlertid vurderes nærmere av kommunen selv og av departementet ut fra et 
overordnet perspektiv på Nesoddmarkas verdi og betydning som enkeltområde og for Marka som 
helhet, samt om utbyggingspresset er av tilsvarende karakter som for området som inngår i Marka i 
dag. Til forskjell fra store deler av Marka ligger Nesoddmarka i alle hovedsak innenfor én enkelt 
kommune og kommunen selv har dermed mer kontroll over arealutviklingen. Uansett vil dette være 
en prosess som kommer til å ta tid, blant annet fordi det kreves en lovendring. Kommende 
kommuneplan bør eventuelt beskrive om det er et ønske fra kommunens side å starte en prosess 
med målsetning om at Nesoddmarka innlemmes under markaloven. Arbeidet bør gjøres i samarbeid 
med Frogn kommune for å sikre området som går på tvers av kommunegrensene. Det antas at det er 
ønskelig fra departementets side at et initiativ samordnes med andre kommuners eventuelle ønsker 
om å innlemme områder under markaloven, slik at dette kan gjøres som en samlet prosess. 
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1 BAKGRUNN  

Bakgrunnen for denne mulighetsstudien av vern av Nesoddmarka er Nesodden kommunestyrets 
vedtak fra 14.12.2016 om gjennomføring av et slikt studie, der følgende beskrivelse fremkommer i 
møteprotokollen: 

«Det utarbeides en mulighetsstudie for Nesoddmarka som skal tydeliggjøre hva det vil innebære å få marka til å bli omfattet 
av markaloven og dermed vernet i henhold til den. Hva vil dette bety for innbyggerne og eierne? Hvordan kan dette 
kombineres med ski, sykkel, turgåing, og hvordan innpasses den næringsvirksomheten som er i randsonen eller i marka. 
Hvilke muligheter har man for å verne ytterligger deler av marka? Eksempelvis Tomåsan. Dette er noen av spørsmålene som 
en slik mulighetsstudie bør svare på. Studien bør danne grunnlaget for en offentlig debatt om saken i kommunen. Andre 
verneformer bør også belyses, så som naturreservat, biotopvern, landskapsvern m.m. og hvordan dette kan samvirke med 
markavern eller verneformer som kommunen selv råder over i form av plan- og bygningsloven. Studien utarbeides snarest 
slik at vi kan nyttiggjøre oss av den i kommuneplan-arbeidet, og slik at den er til hjelp for å definere eventuelle 
vernegrenser.»  

I dette dokumentet redegjøres det for ulike måter kommunen kan bevare verdiene i Nesoddmarka 
og hvilke konsekvenser dette vil ha. Det tydeliggjøres blant annet hva det vil innebære at 
Nesoddmarka blir omfattet av vern etter markaloven, herunder for fremtidig skogbruk.  

Den mest hensiktsmessige løsningen for bevaring av Nesoddmarka må vurderes nærmere ut fra blant 
annet nasjonale og lokale politiske føringer, dialog med statlige og regionale myndigheter, 
lokalkunnskap og kommunens langsiktig arealplanlegging. I denne rapporten gis det en anbefaling 
om hva som anses som den mest hensiktsmessige løsningen på kort sikt, dvs. oppfølging i kommende 
kommuneplan. Samtidig gis det en anbefaling for en prosess for å sikre bevaring verdiene i 
Nesoddmarka på lengre sikt.  

Studien omfatter primært de arealene som i gjeldende kommuneplan utgjør hensynssonen for 
Nesoddmarka. Det er ikke vurdert spesifikke grenser for Nesoddmarka eller utpekt konkrete områder 
for vern, da dette krever innhenting av langt mer detaljert kunnskap enn det rammen for dette 
oppdraget åpner for. I kap. 6 Anbefaling gjøres generelle betraktninger rundt plassering av 
vernegrense. 

Mulighetsstudiet har hatt et begrenset budsjett og er derfor basert på eksisterende 
kunnskapsgrunnlag. Det er ikke utført befaringer eller kartlegging i felt. Informasjon er blant annet 
hentet fra følgende nettsider: Klima- og miljødepartementet (KLD), Lovdata, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus (FMOA), Naturbase og Artskart. I tillegg har KLD gitt skriftlig svar på henvendelse i brevs 
form. Enkle arealanalyser er gjort ved bruk av GIS. Følgende personer har bidratt med spesifikk 
informasjon: 

 Ellen Lien, FMOA (tidligere ansatt i Nesodden kommune) 

 Ottar Slagtern, Enebakk kommune 

 Maja Dinéh Sørheim, Ski kommune 

Arbeidet er utført i dialog med kommunens administrasjon.    
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2 DAGENS SITUASJON – OM NESODDMARKA  

Arealet som utgjør Nesodden kommune er på ca. 60 km2, med lang strandlinje og et større 
skogsområde som utgjør det indre arealet av kommunen. Mulighetene for tur og friluftsliv på land og 
sjø er derfor svært gode og naturområder er lett tilgjengelig for innbyggerne. Nesodden har i dag 
sterk identitet og særpreg knyttet til idyllisk småhusbebyggelse nær sjø og natur. Det er flere større 
og mindre tettsteder med ulike kvaliteter og egenskaper langs sjøen, samt en del jordbruk, spredt 
bebyggelse og fritidsboliger. 

Et naturområde som defineres som «marka» kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste 
områdene for friluftsliv i kommunen og/eller regionen1. Marka grenser som regel direkte opp mot 
byer og tettsteder og har direkte atkomst herfra. Marka består av sammenhengende 
utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som sti- og løypenett, utfartshytter osv. 
Jordbrukslandskapet utgjør ofte viktige deler av kvalitetene i eller i randsonen til marka. Denne 
kategorien kan også omfatte det nære turterrenget til større hytte- og reiselivsområder med mindre 
disse er svært små.  
 
Nesoddmarka starter ved Flaskebekk og Berger i nord og vider seg gradvis ut mot sør helt til 
Havsjødalen i Frogn. På nettsiden til Skiforeningen finnes følgende beskrivelse av Nesoddmarka:  
 
«I nord er Nesoddmarka smal og innrammet av tettbebyggelse. Denne delen av marka er turterreng for mange tusen 
nesoddinger både sommer og vinter. Her er det et velutviklet nett av stier og lysløyper. Mange starter turen fra Berger, 
Bjørnemyr eller Alværn. To gård midt inne i Nesoddmarka er et populært turmål i rimelig gangavstand og med vaffelsalg på 
søndager. Lenger sør er Nesoddmarka preget av landbruk, med blide kulturlandskap, skiløyper på jordene og store 
skogsområder der du kan gå langt uten å møte folk. Også denne delen av Nesoddmarka er lett tilgjengelig. Du kan starte fra 
Nesodden kirke, Jaer eller Hasle på østsiden. Eller du kan prøve deg fra Fjell, Svestad gård og Myklerud. Speiderhytta på 
Tjernsbråtan er ofte betjent i skisesongen.» 

2.1 Planstatus 

I arealplanen til Kommuneplan 2014-2026 for Nesodden kommune er Nesoddmarka avsatt som 
hensynssone, tilknyttet retningslinjer i bestemmelsene: 

«Innenfor område angitt som hensynssone H560_2 og H560_3 bevaring av naturmiljø, jfr. § 11-8 c), skal det søkes gitt 
arealbruk og bestemmelser i område- og detaljregulering som sikrer et sammenhengende naturmiljø innenfor området. 
Infrastrukturtiltak som bryter opp området eller hindrer tilgang og bruk av området skal ikke tillates.  

Hensikten er å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i Nesoddmarka ved å beskytte arealene mot tiltak som vil redusere 
ferdselsmuligheter, opplevelseskvaliteter, biologisk mangfold, friluftsmuligheter og sammenhengende naturområder. Det 
langsiktige målet er en forutsigbar og bærekraftig forvaltning av Nesoddmarka. Hensynet til langsiktig forvaltning av natur- 
og kulturlandskapet legges til grunn for landbruk, vern og allmenn rekreasjon.  

For å hindre fragmentering bør det innenfor områdene angitt som hensynssone H560_2 og H560_3 (med tanke på natur- og 
friluftsliv) ikke tillates bygge- og anleggstiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4, unntak for tiltak:  
 

• Tiltak i landbruk, herunder bygninger og terrenginngrep  
• Stier, løyper og andre tiltak som fremmer idretts- og friluftsliv  
• Offentlige infrastrukturanlegg som hovedveger, vann- og avløpssystemer, kraftledninger mv.  
• Mindre utvidelse av eksisterende bebyggelse, det henvises til bestemmelser for bebyggelse i LNF-områder»  

 

                                                           
1 http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Kartlegging-og-verdsetting-av-

friluftslivsomrader/ 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivsomrader/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mai-20141/Kartlegging-og-verdsetting-av-friluftslivsomrader/
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Totalt utgjør hensynssone Nesoddmarka nærmere 35.000 dekar, altså over halvparten av 
kommunens totale areal. Innenfor området er det ulike arealformål, se figur 1. I all hovedsak er 
arealet avsatt som LNF-formål i kommuneplanen med i overkant av 33.000 dekar. I dette formålet 
inngår også alt av areal og bebyggelse tilknyttet landbruk. Det er kun 12 dekar som er areal for 
næringsvirksomhet, mens et areal på 84 dekar er avsatt til råstoffutvinning, som utgjøres av 
pukkverket på Granerud. Det er ett område med arealformål idrettsanlegg helt i nord, som er 
Brattbakken alpinanlegg. 
 

 
Figur 1 Kommuneplanformål innenfor hensynssone Nesoddmarka i kommuneplan for Nesodden 2014-2026. 
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Når det gjelder boligbebyggelse er kun 195m2 allerede utbygd areal, mens det er avsatt 21 dekar for 
fremtidig boligbebyggelse innenfor hensynssone Nesoddmarka. Denne er planlagt i forbindelse med 
Fagerstrand, som to delområder i tettstedets avgrensning mot nord, se figur 2. Ut over dette er det 
ikke lagt inn fremtidig boligbebyggelse innenfor hensynssone Nesoddmarka i gjeldende 
kommuneplan. 
 

 
Figur 2 Utsnitt av kommuneplan for Nesodden 2014-2026 for område ved Fagerstrand med nytt boligformål innenfor 
hensynssone Nesoddmarka. 
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2.2 Arealtype 

Innenfor hensynssone Nesoddmarka er det ulike arealtyper, se figur 3. I vest går hensynssonens 
grense i hovedsak i grensen mot bebygd areal og følger skogkanten her. Grensen i øst er trukket 
lenger fra kystlinjen slik at det er et belte med LNF-formål som er utenfor hensynssonen. Grensen er 
lagt slik at den i stor grad følger jordbrukslandskapet her. Hovedandelen utgjøres av skog, med rundt 
30.500 dekar. Avvirkningen i Nesodden kommune er i følge SSBs Kostra-tall fra 760 til 11.000 m3 de 
siste 10 årene. Bebygd areal er på ca. 440 dekar, noe som utgjør ca. 1,3 % av det totale arealet 
innenfor Nesoddmarka. Innenfor hensynssonen er det også en del dyrka mark, der ca. 1.500 dekar er 
fulldyrka, ca. 60 dekar er overflatedyrka og ca. 160 dekar er innmarksbeite. Hovedsakelig ligger disse 
arealene langs Garderveien, Midtveien og Kirkeveien.  
 

 
Figur 3 Arealtyper innenfor hensynssone Nesoddmarka i kommuneplan for Nesodden 2014-2026. 
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Myr utgjør 375 dekar av arealet innenfor Nesoddmarka, der det største området er Tomåsan ved 
Bjørnemyr, se figur 4. I Naturbase inngår Tomåsan i Toåsen, som er registrert som naturtype gammel 
furuskog med verdi lokalt viktig.  
 

 
Figur 4 Det største myrområdet i Nesoddmarka er Tomåsan som inngår i Toåsen, et område med gammel furuskog (bilder 
fra Google maps). 

  



 14 

 

Nesodden Kommune – vern av Nesoddmarka Asplan Viak AS 

 

2.3 Bonitet 

Boniteten innenfor hensynssone Nesoddmarka er fordelt på høy bonitet (ca. 9.000 dekar), middels 
bonitet (ca. 6.000 daa) og lav bonitet (ca. 11.300 dekar), se figur 5. Ca. 5.000 dekar er uproduktiv 
skog. Det er ingen områder med særs høy bonitet.  
 

 
Figur 5 Skogbonitet innenfor hensynssone Nesoddmarka i kommuneplan for Nesodden 2014-2026. 
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2.4 Friluftsliv  

Det er et omfattende nettverk av turstier og skiløyper i Nesoddmarka og området er mye brukt for 
friluftsliv. Primært er brukerne innbyggere og hytteeiere i Nesodden kommune, men også folk fra 
omkringliggende kommuner utøver til en viss grad friluftsliv her. Nesoddmarkas verdi for friluftsliv 
vurderes i hovedsak å være lokalt svært viktig, men også med en viss verdi for omkringliggende 
kommuner. Turløyper vises både i Follokart og UT.no, mennettverket av stier er imidlertid mer 
omfattende enn det som vises her, se figur 6. 

 
Figur 6 På Follokart vises et eget kartlag med turløyper for fottur (blå stiplet linje), sykkeltur (oransje stiplet linje) og skitur 
(rød linje), kartutsnitt til venstre. På UT.no er det også vist turløyper for sommer (rød linje) og vinter (blå linje), kartutsnitt i 
midten og til høyre. 

 
Figur 7 Statlig sikrede friluftsområder i Nesodden 
kommune, vist med blå skravur. Kilde: Naturbase 

2.4.1 Statlig sikrede friluftsområder 

Nesodden kommune har flere områder som er 
statlig sikrede friluftsområder, men ikke 
innenfor Nesoddmarka, se figur 7. 
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2.4.2 Tilrettelegging 

Tilretteleggingen i Nesoddmarka består av et nett av parkeringsplasser, opparbeidede stier og løyper, 
samt serveringssteder. Det er lysløyper på Berger, Fagerstrand (Myklerud) og Fjellstrand. Kommunen 
holder vedlike et løypenett på om lag 110 km. I marka er det flere steder som regelmessig holder 
åpent for servering, i første rekke vinterstid. Det gjelder Tjernsbråtan, To gård og Berger sportscafé. 
Parkeringsplassene er mye benyttet av brukerne av marka og til tider er disse fulle. Nesodden har ett 
alpinanlegg som ligger innenfor Nesoddmarka: Brattbakken (ved Flaskebekktjernet).  

2.4.3 Jakt og fiske 

Det drives jakt i Nesoddmarka i skogs- og kulturlandskapet. Det er gode bestander av rådyr og elg. 
Jaktretten og fiskeretten i ferskvann ligger til grunneierne. Mulighetene for innlandsfiske er lite 
benyttet, noe som antakelig henger sammen med at det er få større tjern og liten kunnskap om de 
mulighetene som finnes. Senere tids fiskeribiologiske undersøkelser har vist at en rekke av tjern og 
dammer i kommunen har gode bestander av fisk. 

2.5 Naturmangfold 

I Nesodden kommunes plan for klima og biologisk mangfold2 beskrives naturverdiene som følger:  

«Nesodden har et rikt kulturlandskap med store, vidkronede eiker, mange isdammer og gårdsdammer med salamandere og 
andre amfibier, og slåtteenger og slåttemarker. I naturlandskapet finner vi eikeskoger og andre varmekjære løvskoger, 
granskog og furuskog på rabbene og ned mot sjøen, hvor man kan oppleve fugler som havørn, fiskeørn og lerkefalk. På de 
kalkrike øyene er det bevart den rike floraen som tidligere var typisk for Oslofjordregionen; øyene i Indre Oslofjord regnes i 
dag som nasjonalt unike. I kommunen er det gjort en rekke kartlegginger av områder med spesielle naturverdier. Slike 
forekomster kalles naturtypelokaliteter. Noen naturtyper har fått et spesielt rettslig vern fordi de er særlig viktige for det 
biologiske mangfoldet og fordi de er sjeldne eller i tilbakegang. Disse kalles utvalgte naturtyper og er definert i en forskrift til 
naturmangfoldloven. På Nesodden finnes de utvalgte naturtypene «hule eiker» og «slåttemark». Enda sterkere vern har de 
såkalte prioriterte artene, som er vernet med forbud mot tiltak som skader eller ødelegger forekomster av dem. Det gjøres 
også spesielle tiltak for å bevare prioriterte arter. Aktuelt for Nesodden er den sjeldne planten dragehode, som vokser på to 
av øyene i Oslofjorden. Det finnes flere dammer med storsalamander i Nesodden kommune, og i 2008 fikk kommunen status 
som «salamanderkommune» av daværende miljøvernminister Erik Solheim. Naturtypelokaliteter gis verdi etter bl.a. 
størrelse, fravær av tekniske inngrep og forekomst av rødlistearter og truede vegetasjonstyper. Verdi A tilsvarer nasjonal 
verdi/svært viktig, B tilsvarer regional verdi/viktig og C tilsvarer lokal verdi/lokalt viktig. De registrerte naturtypelokalitetene 
er lagt inn i kommunens kart og i Miljødirektoratets kartløsning «Naturbase». Noen naturtypelokaliteter er så unike at de er 
gjort til naturvernområder. I Nesodden kommune finnes det 10 slike hvorav 6 er på øyer i Oslofjorden og 4 er på 
nesoddlandet.» 

2.5.1 Særlig viktige naturområder 

Det er ingen verneområder eller inngrepsfrie naturområder innenfor hensynssone Nesoddmarka 
(kilde: Naturbase). I Nesoddmarka er det særlig skogvern som er aktuelt. Skog som utvikler seg fritt, 
får også spesielle kvaliteter for friluftslivet. Denne typen skog finnes blant annet ved Sørby og står 
dels på privat grunn, dels på kommunal grunn. Dette er en rik blandingsskog som er vurdert å ha 
regional verdi (B).  
  

                                                           
2 https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i1f4139aa-dfda-4f2c-8a08-367d94df54ab/plan-for-klima-og-
biologisk-mangfold-kob-planen-vedtatt-21617.pdf  

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i1f4139aa-dfda-4f2c-8a08-367d94df54ab/plan-for-klima-og-biologisk-mangfold-kob-planen-vedtatt-21617.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i1f4139aa-dfda-4f2c-8a08-367d94df54ab/plan-for-klima-og-biologisk-mangfold-kob-planen-vedtatt-21617.pdf
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2.5.2 Arter av nasjonal interesse 

Det er registrert en rekke arter av 
nasjonal interesse i hele Nesodden 
kommune, med tettheten 
tilsvarende som i omkringliggende 
kommuner, se figur 8. Nesodden er 
blant annet en del av det svært 
viktige området for salamander i 
Follo-regionen. Det er særlig mange 
registreringer i jordbrukslandskapet 
sør for Hellvikområdet, med i 
hovedsak registrerte fuglearter av 
særlig stor og stor 
forvaltningsinteresse, samt 
storsalamander.   

 
Figur 8 Arter av nasjonal interesse i Nesodden kommune. Arter av stor 
nasjonal interesse er vist med brune kryss og felt med brun skravur, 
mens de grå sirklene og felt med grå skravur er arter av særlig stor 
nasjonal interesse. Kilde: Naturbase. 

 

 

 

 
Figur 9 Forekomster av fremmede arter i Nesodden 
kommune, vist med grønne punkt. Kilde: Naturbase. 

2.5.3 Fremmede arter 

Det er registrert en del fremmede arter3 
innenfor hensynssone marka, i all hovedsak 
knyttet til jordekanter og veger, se figur 9. 
Artene omfatter en del av de mest 
forekommende artene, som parkslirekne, 
kanadagullris, hagelupin, russekål, 
kjempebjørnekjeks, rødhyll, og 
kjempespringfrø. 
 

 

 

                                                           
3 Fremmede arter er arter som ikke er naturlig forekommende i Norge og medfører, eller kan medføre, uheldige følger for 

det opprinnelige mangfoldet. 
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Figur 10 Naturtyper i Nesodden kommune, vist med grønn 
skravur. Kilde: Naturbase. 

2.5.4 Naturtyper 

I Naturbase er det registrert en rekke viktige 
naturtyper innenfor hensynssone 
Nesoddmarka, der den største er Toåsen med 
gammel barskog, se figur 10. Videre er det 
svært mange registrerte dammer og områder 
med ulike typer verdifull skog, herunder rik 
sump- og kildeskog, gammel barskog, gammel 
boreal lauvskog, rik blandingsskog i lavlandet og 
rik edellauvskog. 
 

2.5.5 Utvalgte naturtyper 

Som utvalgte naturtyper regnes slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalksjø, kalklindeskog og 
kystlynghei. Det finnes enkelte utvalgte naturtyper innenfor Nesoddmarka som er registrert i 
Naturbase: 

 To lokaliteter Slåttemark ved Søndre Granerud 

 En lokalitet Hule eiker ved To gård 

 Fire lokaliteter Hule eiker ved Fjell 

 Tre lokaliteter Hule eiker ved Håkolt 

 Åtte lokaliteter Hule eiker ved Store Rud 
 

2.5.6 Nøkkelbiotoper 

Fra Miljøkartlegging i Skog (MiS) vises det i 
Naturbase blant annet nøkkelbiotoper, som 
det finnes enkelte av i Nesoddmarka, og 
utvalgte livsmiljøer, se figur 11. Disse 
sammenfaller i stor grad med 
nøkkelbiotopene og de ulike utvalgte 
livsmiljøene er også delvis overlappende. I 
Nesoddmarka er det lokaliteter med følgende 
utvalgte livsmiljøer: rik bakkevegetasjon, 
liggende død ved, stående død ved og eldre 
lauvsuksesjon. Alle MiS-registreringene er fra 
før 2014. 

 
Figur 11  Nøkkelbiotoper (kart til venstre) og utvalgte 
livsmiljøer (kart til høyre) i Nesodden kommune, vist med 
farget skravur. Kilde: Naturbase. 
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Figur 12 Grønn plakat for kystsonen i Nesodden kommune med 
verdsetting av verdier for landskap-, natur- og friluftsområder. 

2.5.7 Grønn plakat for Nesodden 

Nesodden kommune har utarbeidet 
en såkalt grønn plakat som viser 
områder med landskaps-, natur- og 
friluftsverdier gradert etter verdiens 
betydning, se figur 12. 
Registreringen er kun utført for 
kystsonen og omfatter ikke arealet 
innenfor hensynssone Nesoddmarka. 
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3 BEVARING AV NATUROMRÅDER  

Det er flere alternative måter å bevare naturområder på. Dette henger blant annet sammen med 
hvilke verdier som finnes og hvilken status verdiene har. Eksempelvis kan nasjonalt viktige verdier for 
biologisk mangfold utløse den strengeste formen for vern i henhold til naturmangfoldloven, mens 
lokalt viktige friluftsområder kan ivaretas gjennom kommunale planer i henhold til plan- og 
bygningsloven. I tillegg er det en rekke lover og forskrifter som sikrer en generell ivaretakelse av 
naturområder i Norge, både ut fra hensyn til naturmiljø og friluftsliv. 

I det følgende gjennomgås relevant regelverk og det beskrives ulike måter naturområder kan bevares 
på. Det gis avslutningsvis en kort beskrivelse av det mest sentrale, generelle regelverket som bidrar 
til bevaring av naturområder. 

3.1 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven (PBL) skal «fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 
og framtidige generasjoner» (§ 1). Alle planer og vedtak etter loven som berører natur skal sees i 
sammenheng med bestemmelser i naturmangfoldloven. 
 
Gjennom kommuneplaner kan det vedtas viktige strategier og føringer for arealutvikling. Arealformål 
i plankartet med bestemmelser er et svært sentralt virkemiddel og kan legge juridisk bindende krav 
for arealutviklingen i en kommune. Til arealformål kan det knyttes hensynssoner og 
bestemmelsesområder. For større områder, som Nesoddmarka, vil kommuneplanens arealdel være 
der hele marka inngår. Reguleringsplaner med kart og bestemmelser detaljerer og legger enda mer 
spesifikke krav til arealutvikling i et mindre, avgrenset område. For bevaring av et stort markaområde 
er det derfor ikke naturlig å bruke reguleringsplaner, men dette kan være aktuelt innenfor området 
på spesifikke areal. Dette mulighetsstudiet skal være et grunnlag for Nesoddens kommende arbeid 
med kommuneplanen og det er derfor i dette kapittelet fokusert på virkemidler for bevaring av 
naturområder i kommuneplanens arealdel. 

3.1.1 Arealformål i kommuneplan 

Nærmere spesifisering rundt arealformål og vilkår for bruk og vern generelt, omtales i 
lovkommentaren4 til plan- og bygningslovens § 11-7:  

«Der arealplanen begrenser seg til bare å angi hovedformål, skal det gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og 
vern av arealene. Rammen for disse bestemmelsene er gitt i § 11-9 om generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
og i § 11-10 og § 11-11 om bestemmelser til arealformål i kommuneplanens arealdel. Selv om planen bare begrenser seg til 
hovedformålene, kan det samtidig være aktuelt å angi hensynssoner med tilknyttede bestemmelser til en slik plan, jf. § 11-8. 
Det betyr at arealformålet må suppleres med viktige grunnbestemmelser som en del av den samlede planen. Dette kan blant 
annet omfatte bestemmelser om hvorvidt et areal kan bebygges ytterligere, hvilke funksjoner og tiltak som tillates eller ikke, 
miljø- og funksjonskrav, krav om reguleringsplan før det gis byggetillatelse mv. Kommunen kan kombinere bruken av 
hovedformål for noen formål eller områder, med utdyping for andre formål. Det vil være behovet for avklaring ut fra 
situasjonen i den enkelte kommune som skal legges til grunn for denne vurderingen. Gjennom forutsetningen om 
reguleringsplan knyttet til arealformålene nr. 1 og 2, samt tilsvarende krav knyttet til større bygge- og anleggstiltak og 
andre tiltak som kan ha vesentlige virkninger, jf. § 12-1, vil områdene med mest aktivitet og endring være sikret en full 
reguleringsplanprosess. Videre vil det måtte kreves reguleringsplan der det skal innføres restriksjoner som har karakter av 
varig båndlegging, vern eller fredning og der det skal innføres restriksjoner av slik karakter at de vil få vesentlig betydning 
for igangværende virksomhet. Kommunene kan for øvrig også vedta krav om reguleringsplan for et hvilket som helst 
område, og kan gjennomføre slike prosesser samordnet med arealdelen. For utbygging i LNF(R)-områdene der det i 

                                                           
4 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-
plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-7-arealformal-i-kommuneplanens-areal/id556792/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-7-arealformal-i-kommuneplanens-areal/id556792/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-7-arealformal-i-kommuneplanens-areal/id556792/
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utgangspunktet ikke stilles krav om reguleringsplan, vil kommuneplanens arealdel være plangrunnlag for avgjørelse av 
søknad om byggetillatelse. Det samme gjelder ved øvrig mindre utbygging og spredt utbygging uten plankrav.» 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR, § 11-7 punkt 5)) og Grønnstruktur (§ 11-7 
punkt 3) er to hovedformål i kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven. De brukes som 
verktøy for å vise hvor det ikke tillates byggetiltak. LNFR omfatter ulike typer større natur- og 
landbruksområder. Grønnstruktur som formål brukes hovedsakelig i tettbygd strøk. Formålet 
omtales nærmere fordi det bør sees i sammenheng med bevaring av et større markaområde utenfor 
byggesonen. Både markaområder og dyrka mark vil inngå i LNFR. Ettersom LNFR-formålet ikke tillater 
andre byggetiltak enn det som er nødvendig for landbruksdrift, er det i utgangspunktet ikke 
nødvendig å vedta andre formål for LNFR-områdene for å ivareta verneinteressene.  
 
Arealformål Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R) § 11-7 nr. 5) 
Underformål: 
a. areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. 
b. areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)-områder) omfatter og skal brukes for 
områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 
reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og naturområder med spesiell betydning 
for friluftslivet. LNF(R)-områdene kan deles inn i to underformål angitt med bokstav a eller b. Dersom 
underinndeling ikke foretas, vil områdene anses som bokstav a. LNF(R) bokstav a er arealer som i det 
vesentlige skal være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk 
av området til friluftsliv. Det vil bare være tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller 
andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk og tilretteleggingstiltak for 
friluftsliv. For LNF(R) bokstav b kan det gis bestemmelser etter § 11-11 slik at det også tillates spredt 
bolig, fritids- eller næringsbebyggelse. Med fritidsbebyggelse menes her fritidsboliger og enkelttiltak 
knyttet til friluftsliv. Det er et krav at bebyggelsens omfang, lokalisering og formål er nærmere angitt i 
planen. Der slike bestemmelser er benyttet, kan slike tiltak enten gjennomføres på grunnlag av 
enkeltsaksbehandling, eller på grunnlag av reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte 
av loven, jf. § 12–1, eller av at bestemmelsen stiller krav til slik plan før gjennomføring av tiltak, jf. § 
11-11 nr. 2. Dette innebærer at den oversiktsplanmessige siden av saken er avklart i kommuneplan, 
mens den detaljerte vurdering av det konkrete tiltaket på byggetomta i forhold til blant annet 
landbruk, naturvern, landskap, kulturvern, veg, vann og avløp må skje gjennom 
enkeltsaksbehandlingen og bruk av lokaliseringskriteriene som er gitt i planen. Et avslag på en søknad 
i et slikt område må være konkret begrunnet i en ulempe knyttet til disse forholdene. Dersom 
sektormyndighetene ikke har merknader, og planens lokaliseringskriterier er oppfylt, vil det normalt 
være grunnlag for å gi byggetillatelse. 

Bokstav b skal bare brukes for reelt spredt utbygging i LNF(R)-sonene. Dersom kommunen ønsker å 
avgrense et område der det i reguleringsplan skal legges til rette for større utbygging (f.eks. 
fritidsbebyggelse, boliger, næringsliv, massetak) innenfor et område som ellers preges av landbruk, 
skal dette vises som formål «Områder for bebyggelse og anlegg». 

Arealformål grønnstruktur (§ 11-7 nr. 3)  
Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker. 
 
Med arealformål grønnstruktur menes et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende, 
vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til en by eller et tettsted. Formålet 
ivaretar kommunens behov for å avgrense hovedstrukturen av naturområder i og ved byer og 
tettsteder, mønsteret av enkeltområder og sammenhenger av parker, større friområder og 
lekeområder, tursti- og løypesammenhenger, snarveger og forbindelser mot større naturområder og 



 22 

 

Nesodden Kommune – vern av Nesoddmarka Asplan Viak AS 

 

viktige sammenhengende landskapsdrag og enkeltområder.  Grønnstrukturen vil binde de grønne 
områdene innenfor byggesonen sammen med friluftsområder utenfor. Den overordnete 
grønnstrukturen med turdrag, friområder og parker vil normalt være offentlig formål. Jord- og 
skoglov settes ikke til side ved å avsette områder til Grønnstruktur.  

3.1.2 Hensynssoner (§ 11-8) 

Til arealformål etter plan- og bygningsloven kan det knyttes hensynssoner. Hensikten med å skille ut 
hensynssoner på denne måten, er å vise hvilke viktige hensyn som må iakttas innenfor sonen, 
uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for. Hensynssonene vil også være et grunnlag for å 
vurdere nye planinnspill eller gi veiledning ved behandlingen av dispensasjonssøknader. Tilsvarende 
som for arealformål, er ikke dette varig form for bevaring, men gjelder inntil de er endret eller fjernet 
ved revidering av kommuneplanens arealdel, eller blir erstattet av reguleringsplan.  

Gjennom å gi bestemmelser til hensynssoner innfører kommunene rettslig bindende begrensninger - 
også for private - på bruken av et areal ut fra det hensynet som skal ivaretas. Når det er knyttet 
retningslinjer til en hensynssone, vil den ikke binde opp avgjørelser av enkeltsaker etter dette eller 
annet lovverk rettslig. Det vil imidlertid gi et bedre og mer helhetlig grunnlag for den avveining som 
vedkommende myndighet skal foreta innenfor rammen av den lov som gir hjemmel for beslutningen. 

For LNF(R) og grønnstruktur er det hensynssone med særlige hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap og/eller naturmiljø (§ 11-8 punkt c) som er aktuelt:  

«Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller 
kulturmiljø, med angivelse av interesse. For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med 
fastsetting av verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan for etablerte 
verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet. Det kan gis 
retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen. Det kan gis retningslinjer 
om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter 
vedkommende lov.» 

For denne hensynssonen kan det som hovedregel bare gis retningslinjer, med unntak av i randsonen 
til nasjonalparker og landskapsvernområder, der det kan knyttes bestemmelser til sonen. 
Retningslinjer vil ikke binde opp arealbruken rettslig, men myndighetene skal legge vekt på 
retningslinjene ved avgjørelse av saker som gjelde tiltak innenfor sonen. 

Hensynssonen kan f.eks. brukes til å angi retningslinjer for forvaltning av naturmiljø og vegetasjon for 
å ivareta viktige naturmiljø-, opplevelses- og nærmiljøverdier. Det kan gjelde naturforholdene langs 
et daldrag eller vassdrag, deler av grønnstrukturen eller et overgangsområde mellom utbygde 
områder og naturen rundt for å ivareta naturmiljøet eller nærmiljø-, opplevelses- og 
friluftslivsverdier. Et grunnlag for å angi sone med viktig landskaps- eller naturmiljø kan f.eks. være 
kartlegging av naturtyper og andre naturforekomster på grunnlag av naturtypekartleggingen eller 
MiS-kartlegging i skog. 

Denne hensynssonen kan brukes til å angi grønnstrukturen, for å tydeliggjøre gjennomgående 
hensyn som for eksempel viktige vegetasjonsdrag eller landskapsforhold som bør ivaretas på tvers 
gjennom større LNF(R)-områder, men der det ikke er aktuelt å benytte arealformål grønnstruktur i 
kommuneplanen. Sonen kan brukes der grønnstrukturen senere kan sikres gjennom bestemmelser til 
ulike arealformål i reguleringsplaner, men hvor det er viktig å vise sammenhengen på 
kommuneplannivå. Tilhørende retningslinjer bør si noe om utbyggingsmønster, hvilke forhold som 
skal ivaretas og utredes, herunder hvilken prosess og saksbehandling som skal ligge til grunn for 
beslutninger.  
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Særlig innen grønnstrukturen og bynære markaområder kan hensynssoner også brukes for å 
beskyttelse mot støyskapende anlegg og aktiviteter, og angi stille områder eller andre viktige 
kvaliteter. Det kan gjelde skjermete områder som deler av grønnstrukturen eller nærturområdene, 
men også lommer i mer støypåvirkete områder hvor en ønsker å videreføre områder med fravær av 
høy uønsket støy. 

3.1.3 Generelle bestemmelser (§ 11-9) 

I henhold til § 11-9 i plan og bygningsloven kan det gir generelle bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel. Av denne fremkommer det at:  

«Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: (…) 6. miljøkvalitet, 
estetikk, natur, landskap og grønnstruktur (…)». I veilederen til loven spesifiseres det at «De generelle bestemmelsene vil i 
utgangspunktet ikke være direkte knyttet til de enkelte arealer og arealformål, men vil med mindre annet er angitt, gjelde 
hele kommunen. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for deler av kommunen eller for nærmere angitte områder.»  

Der man velger i angi områder nærmere vil disse betegnes som bestemmelsesområder i planer og 
vises med juridisk linje i plankartet (jf. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister. Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler, punkt 2.3.3). Sammenliknet med hensynssone 
etter § 11-8 punkt c vil et slikt bestemmelsesområde ha en sterkere juridisk binding, fordi man kan 
vedta bestemmelser og ikke bare retningslinjer for arealet.  

Verken lovteksten eller veilederen oppfattes som utfyllende på hva som kan inngå i et 
bestemmelsesområde, men det benyttes av kommuner blant annet for å angi langsiktige grenser 
rundt markaområder og dyrka mark for å sikre bevaring av slike arealer. Videre brukes 
bestemmelsesområde for å angi langsiktig utbyggingsgrense for byer og tettsteder. Dette er også for 
å bevare det som ligger rundt, men da satt som grense for tiltaksområdet, ikke rundt 
bevaringsområdet. Innenfor et bestemmelsesområde kan det også legges hensynssoner og de kan 
vises i egne temakart til kommuneplanen.     

Styrt utbygging gjennom en langsiktig grønn grense omtales blant annet i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus, uten at det her er angitt at den skal tegnes som en 
bestemmelsesgrense:  

«Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder  
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de prioriterte vekstområdene med 
utgangspunkt i dagens byggegrense. Avgrensningen fremgår av plankart eller temakart, og defineres på grunnlag av ønsket 
langsiktig utvikling av stedet. (…) Grønne grenser er et virkemiddel som tas i bruk på steder der sterk byvekst fører til 
behov for å sikre grønne verdier for videre byspredning, og å stimulere til å bygge «innenfra og ut». Grensen markerer hvor 
byen eller tettstedet slutter og vernet begynner, og skal gi stabile rammer for den langsiktige planleggingen av arealene 
innenfor grensen. Den langsiktige grønne grensen tegnes etter prinsipper for utvikling av prioriterte vekstområder med 
bykvalitet, strategi A2. Statlige og regionale myndigheter skal bidra på et tidlig tidspunkt til forventningsavklaring i 
prosessen rundt fastsetting av langsiktige grønne grenser for hvert sted. Et viktig bidrag vil være en samordnet avveiing av 
nasjonale og regionale verneinteresser for jordbruksområder og regional grønnstruktur.» 

3.2 Vern etter naturmangfoldloven 

Formålet med Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) er «at naturen med 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 
trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur» (jf. § 1). Av loven fremkommer det 
ulike former for beskyttelse av naturmangfoldet: prioriterte arter, områdevern og utvalgte 
naturtyper. Å verne områder etter denne loven er først og fremst et nasjonalt ansvar og vern gjøres 
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gjennom kongelig resolusjon. Det stilles relativt store krav til at områder som vernes har store 
verdier for naturmangfoldet og er nasjonalt viktige. 

3.2.1 Prioriterte arter 

I § 23 fremkommer at «Kongen i statsråd kan ved forskrift utpeke nærmere angitte arter som 
prioritert». I § 24 fremkommer det hva en slik beskyttelse kan innebære, herunder forbud mot 
enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse, beskyttelse av artens økologiske funksjonsområde og 
krav i forbindelse med inngrep i artens funksjonsområde.   

3.2.2 Områdevern  

I § 33 fremkommer det at mål med områdevern er bevaring av variasjonsbredden av naturtyper og 
landskap, arter og genetisk mangfold, truet natur og økologiske funksjonsområder for prioriterte 
arter, større intakte økosystemer, også slik at de kan være tilgjengelige for enkelt friluftsliv, områder 
med særskilte naturhistoriske verdier, natur preget av menneskers bruk gjennom tidene 
(kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å 
opprettholde naturverdiene, økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og 
internasjonalt, eller referanseområder for å følge utviklingen i naturen. 
 
De ulike formene for områdevern er: 

 Nasjonalparker: større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og 
som er uten tyngre naturinngrep. 

 Landskapsvernområder: natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som 
er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. 

 Naturreservat: områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt type natur, på 
annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt 
naturvitenskapelig verdi. 

 Biotopvernområde: et område som har eller kan få særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller 
flere nærmere bestemte arter.  

 Marine verneområder: områder som inneholder særegne eller representative økosystemer og som er uten tyngre 
naturinngrep, inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt type natur, på annen måte har 
særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, har særskilt naturvitenskapelig 
verdi, eller har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter. 

3.2.3 Utvalgte naturtyper 

I § 52 fremkommer at Kongen i statsråd kan «fastsette forskrift som angir bestemte naturtyper som 
utvalgte i hele eller deler av landet.» Ved utvelgelse skal det vektlegges om naturtypen har en 
utvikling eller tilstand som strider mot målet i § 4, naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte 
arter, naturtypen har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge, eller det er internasjonale 
forpliktelser knyttet til naturtypen. Av §§ 53, 54 og 55 fremgår det at det skal tas særlige hensyn til 
forekomster av utvalgte naturtyper, herunder meldeplikt for skog- og jordbrukstiltak, klarlegging av 
konsekvenser før inngrep tillates og pålegg om at tiltakshaver etablerer forekomst på et annet sted.  
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3.3 Markaloven 

Markagrensen ble trukket opp av Miljøverndepartementet i 1986 og var den gang forutsatt nedfelt i 
kommunenes generalplaner5. Arealbruken ble regulert av kommuneplanbestemmelsene og var i 
hovedsak LNF-områder. Arealplanleggingen og behandlingen av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven lå hos den enkelte kommune. Fordi Marka strakk seg over flere fylker og mange 
kommuner, så man et tydelig behov for samordning for å få en likeartet forvaltningspraksis i hele 
Marka.  Bakgrunnen for markaloven var at Marka med de muligheter for friluftsliv, rekreasjon og 
unike naturopplevelser den gir, ble sett på som av uvurderlig verdi for Oslo-områdets befolkning. 
Marka måtte også bevares slik at kommende generasjoner kan få oppleve Markas unike kvaliteter 
som natur- og rekreasjonsområde. I samsvar med Soria Moria-erklæringen la derfor regjeringen fram 
forslag til en lov som skulle ivareta dette hensynet. Formålet var at Markaloven skulle bidra til å sikre 
markagrensen og Markas kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Det ble sett på som særlig viktig å 
unngå utbygging og inngrep som kunne innsnevre grensene for Marka og forringe Markas verdi som 
natur- og friluftslivsområde for befolkningen. 
 
Til sammen utgjør de skogområdene som loven oppregner ca. 1700 km2, som ligger i 19 kommuner 
og i 5 fylker. Markaarealet i Oslo utgjør ca. 310 km2, Akershus ca. 850 km2, fordelt på kommunene 
Asker, Bærum, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og 
Oppegård. Markaarealet i Buskerud utgjør ca. 325 km2, fordelt på kommunene Røyken, Lier, Hole og 
Ringerike og i Oppland ca. 210 km2 i Jevnaker og Lunner kommuner. Østfold fylke med Hobøl 
omfattes også. Lovproposisjonen6 (Ot.prp. nr. 23 (2008-2009))oppgir at områdene fordeler seg på ca. 
2000 enkelteiendommer, de største Løvenskiold-Vækerø med 430.000 dekar, Oslo kommuneskoger 
med 170.000 dekar og Losby Bruk med 43.000 dekar. Vel 70 % er i privat eie, resten fordelt på 
kommuneskoger og allmenninger. Det skal være registrert i alt 1583 boenheter med fast 
helårsbebyggelse og 3131 hytter og fritidshus innenfor Marka. Boenhetene finner vi særlig i de deler 
av Maridalen og Sørkedalen som ligger innenfor markagrensen.  
 
I det følgende gjennomgås i hovedsak de bestemmelsene i markaloven som er mest relevante for å 
få frem hvordan denne loven bidrar til å bevare et naturområde. For andre forhold som også inngår i 
markaloven vises det til kap. 4 om konsekvenser og kap. 5 under vurdering. 

3.3.1 Lovens formål (§ 1) 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) ble vedtatt av Stortinget i 
2009. Dette er den første loven i Norge som åpner for vern av områder med friluftsliv som 
hovedformål.  
 
Formålsparagrafen (§ 1) lyder: 
 
«Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser 
og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig 
bruk til andre formål.» 

 
Hovedformålet er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre 
hensynene er sidestilt som lovens formål og må avveies mot hverandre. Både ved avgjørelsen av 
hvilke aktiviteter det skal tilrettelegges for og som skal fremmes, og hvilke bygge- og anleggstiltak 

                                                           
5 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Miljø%20og%20klima/Marka/Ot.prp.%20nr.
%2023%20(2008-09)%20markalov.pdf  
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/  

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Miljø%20og%20klima/Marka/Ot.prp.%20nr.%2023%20(2008-09)%20markalov.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Miljø%20og%20klima/Marka/Ot.prp.%20nr.%2023%20(2008-09)%20markalov.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/
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som vil kunne være i samsvar med lovens formål, må det derfor vurderes hvilken virkning den 
konkrete aktivitet eller det konkrete tiltak vil få for andre sider av lovens formål.  

3.3.2 Arealformål (§ 4) 

Etter første ledd i § 4 er arealformålet i Marka landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) som angitt i 
plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 5, med de presiseringer og unntak som følger av §§ 5 og 
6 i markaloven. Næringsvirksomhet, det vil for Marka først og fremst si jordbruk og skogbruk, kan i 
utgangspunktet drives innenfor rammene av arealformålet i LNF-område iht. PBL. Til forskjell fra LNF-
områder utenfor Marka, er imidlertid bygge- og anleggstiltak også i landbruk som hovedregel forbudt 
i Marka7. Slike tiltak krever tillatelse etter markaloven. Dersom områder innenfor Marka har 
bestemmelser som inneholder strengere restriksjoner enn markaloven, eksempelvis gjennom vern 
etter naturmangfoldloven, vil disse bestemmelsene fortsatt gjelde i tillegg. 

3.3.3 Bygge- og anleggstiltak (§ 5) 

Søknader om bygge- og anleggstiltak i Marka behandles i første instans av den enkelte kommune. 
Innkomne søknader må først avgjøres etter markaloven før kommunene kan gjennomføre ordinær 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  

I henhold til § 4 er Marka landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) etter plan- og 
bygningslovens § 11-6, men i tillegg gjelder presiseringer og unntak som fremkommer i §§ 5 (generelt 
byggeforbud) og 6 (krav om tillatelse fra departementet før oppstart av planarbeid). 

Av § 5 fremkommer et generelt byggeforbud innenfor markagrensen: «Bygge- og anleggstiltak er 
forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-68, 
for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak 
knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 
eiendom. Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov.» 

I § 7 fremkommer det tiltak som det åpnes for i kommunale planer uten hensyn til §§ 4 og 5. Dette 
gjelder tiltak i landbruk, stier og løyper som er ihht. § 9 i loven, idrettsanlegg som er innenfor lovens 
formål og offentlige infrastrukturanlegg. I andre ledd fremkommer at: «Kommunens endelige vedtak 
om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som åpner for tiltak etter første ledd, skal bare 
stadfestes dersom tiltakene etter departementets syn lar seg forene med lovens formål.» 
 
Tillatelse til tiltak som omfattes av loven kan ihht § 14 kun tillates «dersom fordelene ved tiltaket må 
anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de 
allmenne interesser for øvrig.» 
 
I § 15 gis det hjemmel for dispensasjon, men dette er å anse som en snever unntaksregel: 
«Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større 

                                                           
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/  
8 Plan- og bygningslovens § 1-6 Tiltak: Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 

endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring 
av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil 
være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/
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enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke dispenseres fra 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre 
saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke.» 
 
Kommunen kan i henhold til § 15 siste ledd ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer eller forbudet i § 5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at 
det blir gitt dispensasjon. Det er derfor en forutsetning at alle dispensasjonssøknader forelegges 
aktuelle myndigheter. 

3.3.4 Vern av særskilt viktige friluftsområder (§ 11) 

I loven er det en egen lovhjemmel for vern av friluftsområder som «på grunn av 
naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet», § 11, der formålet med vernet er å 
sikre områder i Marka som har høy verdi for friluftsliv og naturopplevelse. I verneområdene vil det bli 
restriksjoner på all aktivitet som truer verneverdiene, herunder arealinngrep som utbygging og hogst. 
For verneområdene utarbeides det egen verneforskrift som kan åpne for skjøtselstiltak og eventuelle 
unntaksbestemmelser. Det er vanligvis Fylkesmannen som forvalter områder som er vernet av 
staten.  

Norsk institutt for naturforskning har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, kriterier og 
registreringsmetode for særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter markaloven § 11 (NINA 
Rapport 664).  

3.3.5 Landbruk i Marka 

Jordbruket reguleres fortsatt gjennom landbrukslovgivningen. Det er forutsatt at landbrukets 
næringsvirksomhet videreføres som før og at landbruket får utvikle seg og tilpasse seg nye 
driftsformer og krav fra samfunnet. Det er også viktig at bosettingen knyttet til eksisterende 
landbruksvirksomhet blir opprettholdt og videreutviklet. 
 
Da markaloven ble vedtatt ble det lagt til grunn at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak 
skulle være som før og at skogbrukets virksomhet skulle reguleres av skogbruksloven, samt at 
forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner (markaforskriften) fra 
1993 skulle gjennomgås. Skogsdriften i Marka reguleres derfor i dag av skogbruksloven med 
forskrifter, herunder «Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, 
Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård 
kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland» (Forskrift om skogsdrift, Oslo mfl.). Sistnevnte er 
hjemlet i skogbrukslovens § 13: «Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på 
skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv 
eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade 
eller ulempe for desse verdiane.» 
 
Formålet med markaforskriften 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» 
(§ 1). Virkeområdet er omtrent det samme som for markaloven. Forskriften inneholder regler om 
skogbruksplanlegging, skogbehandling, foryngelseshogst og foryngelsesflater, skogkultur m.m. I § 4-2 
er det fastsatt en anbefalt øvre begrensning på hogstflater på 30 dekar i de mest bynære områdene 
og 50 dekar i de øvrige områdene. Departementet kan i samråd med Klima- og miljødepartementet 
gi dispensasjon. All foryngelseshogst i Marka skal etter § 4-3 meldes til kommunen. Tilbakemelding 
fra kommunen skal foreligge før tiltaket utføres. Dersom kommunen finner at foryngelseshogsten 
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kan medføre vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning 
kan kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres. 
 
Landbruks- og matdepartementet sendte i begynnelsen av juli 2017 forslag til ny forskrift om 
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner på høring9. Høringsfristen var 23. 
oktober 2017 og endringsforslaget er ikke ferdig behandlet. Grunnlaget for endringsforslaget er at 
dagens markaforskrift fra 1993 ikke reflekterer at de generelle reglene for skogbruk i hele landet nå 
ivaretar miljøhensynene på en bedre måte enn tidligere. Gjennomgang av markaforskriften viste 
betydelig overlapp og dermed ligger det til rette for forenkling i markaforskriften ved å ta ut 
reguleringer som er ivaretatt gjennom skogbrukslovens helhetlige miljøtilnærming, 
bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard. Dette øvrige regelverket inneholder regler som tar 
sikte på å oppnå en bærekraftig forvaltning som sikrer hensynet til naturmangfold, landskap, 
kulturverdier og friluftsliv.  
 
Forslag til endring av forskriften gjelder blant annet meldepliktsordningen. Av høringsnotatet 
fremkommer følgende:  

 
«Det foreslås en endring slik at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før tiltaket 
kan gjennomføres. Det foreslås også at det innføres en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 dekar. Markaforskriftens 
og bærekraftforskriftens bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at disse 
føringer også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Endringen fører til reduksjon av unødig byråkrati både for 
næringen og for kommunene. Endringen innebærer at kommunen treffer vedtak i de tilfeller der den kommer til at 
innmeldte hogsttiltak må begrenses eller nektes, og kan unnlate å bruke unødig tid på meldinger som etter kommunens 
vurdering er kurante.» (…) «Departementet foreslår at alle hogster over 10 dekar skal meldes til kommunen, men at 
meldepliktens innhold endres. Forslaget innebærer videre at kommunene bare treffer vedtak i de tilfeller der kommunen 
kommer til at innmeldte hogsttiltak må begrenses eller nektes, se forslaget § 7 andre ledd. Dette er en endring i forhold til 
dagens ordning hvor kommunen skal gi samtykke til hogsten før den kan gjennomføres. Kommunen kan for eksempel gripe 
inn der hogstflaten bør være mindre enn henholdsvis 50 eller 30 dekar på grunn av hensynet til landskapet, eller hvis 
området har en bruk eller betydning eller inneholder miljøkvaliteter som tilsier at hogsten bør tilpasses dette.» 

3.3.6 Ferdsel og bruk av Marka (§§ 9 0g 10) 

Markalovens kapittel 3 gir nærmere bestemmelser om ferdsel, friluftsliv og hensynsfull bruk av 
Marka. Av § 9 om tilrettelegging fremkommer: «Anlegging av stier og løyper krever tillatelse etter 
denne lov. Anlegging av større løyper krever tillatelse fra kommunen og reguleringsplan etter plan- 
og bygningsloven kapittel 12». Departementet kan gi nærmere føringer for hva som tillates av sti- og 
løypetiltak gjennom forskrift, mens fylkesmannen i Oslo og Akershus kan «gi offentlige myndigheter 
og organisasjoner med allment friluftsliv som formål rett til å anlegge, rydde, merke og preparere 
stier og løyper i Marka». Grunneier eller fester skal i utgangspunktet samtykke til alle tiltak på 
permanente stier og løyper, men fylkesmannen kan vedta at inngrep kan gjøres uten samtykke. 
Medfører dette skade eller ulempe, kan grunneier eller fester kreve erstatning avgjort ved skjønn. 
Omlegging av stier og løyper kan kreves av berørte parter dersom de påføres særlig skade eller 
ulempe. Interesseorganisasjoner for naturvern og friluftsliv kan kreve omlegging dersom det er fare 
for vesentlig skade på naturmiljø. Kostnadene ved slik omlegging pålegges den som har 
vedlikeholdsansvaret. 

All opparbeidelse av stier og løyper krever altså tillatelse, mens større løyper krever reguleringsplan i 
tillegg til tillatelse etter markaloven. Ved vurderingen av hva som regnes som «større løyper» skal det 
legges vekt på antatt virkning for friluftsliv og naturmiljø. For eksempel vil behov for sprengning, 
masseforflytning eller tilførsel av masse skille mellom hva som er «mindre» og «større» løyper 
(Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)). Beliggenhet, lengde og belysning skal også vektlegges. En skiløype med 
bredde for å skøyte vil oftest regnes som «større løype». Konkurranseløyper vil alltid være å anse 

                                                           
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-forskrift-skogbehandling/id2552065/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-forskrift-skogbehandling/id2552065/
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som «større løyper» som krever reguleringsplan. Det er utarbeidet egne retningslinjer10 for 
saksbehandling av stier og løyper i Marka, etter at dette har vært uklart for mange kommuner.  

Bestemmelsene om motorferdsel i Marka samsvarer i hovedsak med reglene om motorferdsel i 
motorferdselloven, jf. kap. 3.6.2 under. I § 10 gis bestemmelser for ferdsel: «I Marka er motorferdsel 
i utmark og vassdrag ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller forskrift gitt i medhold av 
denne lov. All motorferdsel i utmark og vassdrag mv. skal foregå varsomt og på tidspunkter som i 
minst mulig grad medfører ulemper for friluftslivet, skader i terrenget eller forstyrrelser for dyrelivet».  
Videre i § 10 fremkommer det hvilke tiltak som tillates basert på vilkårene i 1. ledd, eksempelvis 
transport til faste bosteder og i jordbruks- og skogbruksnæring og for drift og vedlikehold av de åpne 
markahyttene.  

3.4 Frivillig vern av skog 

Frivillig vern av skog er en ordning som er et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og 
naturvernmyndighetene som har som formål å verne skog med store miljøverdier. Ordningen har 
eksistert siden 2003 og er et formelt vern etter naturmangfoldloven, der skogområder får status som 
naturreservat. Ordningen er aktuell for alle grunneiere, også der dette er en kommune. I prosessen 
inngår kartlegging av naturtyper/biologisk mangfold, utredning av grenser, utarbeidelse av 
verneforskrift og fastsettelse av erstatning. Alle kostnader med tilrettelegging, registreringer, 
erstatningsberegninger og andre avklaringen, blir dekket av staten og er gratis for skogeier. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling har ansvar for å vurdere verneverdi og avgrensning av arealet. 
Påregnelig tidsperiode fra skogeier tilbyr et område til vernevedtak er halvannet til 2 år. 

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide verneforskrift som regulerer hva som vil være tillatt og ikke 
innenfor verneområdet. Dette gjøres i dialog med skogeier. Ved et vern av skog er det ikke lenger 
anledning til bruk av skogressursene i kommersiell betydning og det er forbud mot bygge- og 
anleggsvirksomhet. Eiendomsretten tilhører fortsatt skogeieren. Rett til beite, jakt, fiske og 
bærplukking berøres ikke, eller i svært liten grad, av et vern. Bruk og vedlikehold av hytter og setre 
innenfor et verneområde berøres heller ikke. Stier, løyper og veier kan brukes og vedlikeholdes, men 
innenfor de rammer som trekkes i verneforskrift og evt. forvaltningsplan. 

Erstatning utbetales så snart vernevedtak er fattet, basert på forhandlinger. Grunnlaget for disse 
forhandlingene er skogtakst, markedspriser på virke og forutsetninger basert på erstatningsrettslige 
prinsipper. Erstatning ved vern av skog er skattefritt for personlige skogeiere. Fra avtaleinngåelse og 
frem til erstatningsutbetaling løper det en vederlagsrente. Denne renteinntekten er en skattbar 
kapitalinntekt med rentesats som avtales årlig mellom Norges Skogeierforbund og Miljødirektoratet. 

3.5 Statlig sikring av friluftsområder 

Statlig sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer 
ved erverv av eiendomsrett, eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Miljødirektoratet 
forvalter statens økonomiske virkemidler til dette formålet. De statlige midlene tildeles kommuner 
og interkommunale friluftsråd, basert på søknader.  
 
Formålet med statlig sikring er at de viktigste friluftslivsområdene skal være tilgjengelige og 
attraktive å ta i bruk for allmennheten. Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilrettelegging kan 
løses gjennom statlig sikring. Enkelte arealer er det ekstra viktig for det offentlige å ha råderett over 

                                                           
10 https://www.regjeringen.no/contentassets/863a17fc92b44494942c7a93e8225de7/retningslinjer-for-
saksbehndling-av-stier-og-loyper-i-marka-215337.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/863a17fc92b44494942c7a93e8225de7/retningslinjer-for-saksbehndling-av-stier-og-loyper-i-marka-215337.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/863a17fc92b44494942c7a93e8225de7/retningslinjer-for-saksbehndling-av-stier-og-loyper-i-marka-215337.pdf
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– både for å utvikle dem som friluftslivsområder, og for å sikre dem for dagens og framtidige 
generasjoner. Flere ulike områder kan omfattes av ordningen. Nesoddmarka vil kunne falle inn under 
kriteriene for sikring av «områder som er utsatt for et stort utbyggingspress og samtidig har en 
nøkkelfunksjon – for eksempel som del av en sammenhengende grønnstruktur eller kyststi». 
 
Nærmere om det formelle grunnlaget for forvaltningen fremkommer i Miljødirektoratets håndbok 
30-2011 om forvaltning av statlig sikrede friluftsområder: 
 
«I friluftslivsområder som er sikret med statlig økonomisk medvirkning vil det offentlige normalt ha eiendomsrett eller 
bruksrett. Områder som er sikret gjennom bruksrett/servituttavtale vil ofte være i privat eie, men området vil være påheftet 
tinglyst servituttavtale som heftelse. Staten blir gjerne grunneier i de områdene der staten finansierer 100 % av 
sikringskostnadene. Når staten bidrar til å dekke 100 % av kostnadene til servituttavtale på privat grunn, vil DN kreve å være 
part i servituttavtalen på vegne av staten. Når kommune eller interkommunalt friluftsråd (i noen tilfeller fylkeskommunen) 
skal ha eiendomsretten, vil DN kreve at det tinglyses en erklæring på eiendommen (negativ servitutt) om at området ikke 
kan nyttes til annet enn friluftslivsformål uten samtykke fra staten v/ DN. Staten vil på denne måten sikre seg en styringsrett 
eller medbestemmelsesrett ved forvaltningen av friluftslivsområdene, når de er helt eller delvis finansiert av staten. Ved 
forvaltning av sikrede friluftslivsområder treffes avgjørelser i utgangspunktet ut fra en privatrettslig posisjon som grunneier 
eller rettighetshaver. Denne posisjonen danner det rettslige grunnlag for planlegging og iverksetting av tiltak i 
friluftslivsområdene, og kontroll med at områdene brukes som forutsatt. Forvaltningsmyndigheten kan også ha mulighet til 
å bruke ulike lovhjemler i forvaltningen av områdene. Som eksempel kan nevnes regulerings- og byggesaksbestemmelsene i 
plan- og bygningsloven, pålegg om tiltak etter forurensningsloven og friluftslovens bestemmelser om atferdsregler. 
Forvaltningsmyndigheten etter lovverk omhandles ikke nærmere i denne håndboka. Men ved forvaltning av offentlige 
friluftslivsområder bør forvaltningsmyndigheten bruke de rettslige virkemidler man rår over, for å oppnå en god forvaltning 
av områdene. Utgangspunktet for forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene, er at områdene er sikret for 
allmennhetens friluftslivsutøvelse. Det kreves ikke noen spesiell faglige begrunnelse for å gå imot en uheldig disponering av 
et statlig sikret friluftslivsområde, og det er generelt ikke friluftslivsinteressene som skal dokumentere sin berettigelse i 
områdene. Kravet om dokumentasjon og begrunnelse skal stilles til den eller de som måtte ønske en annen arealbruk enn 
området er sikret for.» 

 
Det forventes at prosjekter som omsøkes inngår i en helhetlig plan for utviklingen av 
friluftslivstilbudet i kommunen gjennom å være forankret i kommunale planer. 
 
Hvor menneskene som bruker friluftslivsområdene kommer fra, er avgjørende for hvor stor andel av 
de totale sikringskostnadene staten kan dekke: 

 For lokale områder, som brukes mest av folk fra den kommunen området eller turveien ligger 
i, medvirker staten med inntil 50 % av sikringskostnadene. Kommunen eller friluftsrådet vil 
da som regel få eiendomsrett/bruksrett. 

 For regionale områder, der over halvparten av brukerne kommer fra andre kommuner, kan 
staten medvirke med inntil 100 % av sikringskostnadene. Staten, ved Miljødirektoratet, får da 
som regel eiendomsrett til arealet. 

3.6 Øvrig regelverk som ivaretar interessene i naturområder 

3.6.1 Friluftsloven 

De viktigste delene av Allemannsretten er lovfestet i Friluftsloven. Lovens formål er «å verne 
friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 
muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
fritidsaktivitet bevares og fremmes». Dette innebærer primært bestemmelser som dreier seg om 
rettigheter og begrensninger for bruk av og ferdsel i innmark og utmark, slik at ikke Allemannsretten 
begrenses eller det oppstår skade på privat grunn. Bestemmelsene gjelder altså både for grunneiere 
og for allmenheten.  
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Loven gir oss en relativt sterk rett til å ferdes i utmark, men gir liten beskyttelse mot utbygging og 
andre arealbruksendringer. Selv om friluftsloven § 34 gir Kongen, med Stortingets samtykke, lov til å 
legge ut områder til «friluftsmark», gjelder dette bare statsgrunn, og paragrafen er aldri brukt. 
Arealdisponeringen må i all hovedsak styres gjennom plan- og bygningsloven, og de mulighetene 
denne gir kommunene til å ivareta friluftslivsinteressene. 

3.6.2 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Denne lovens formål er «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og 
vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen». Loven angir et generelt forbud 
mot motorferdsel i utmark og vassdrag med visse særskilte unntak. Videre åpner loven for at det i 
særskilte tilfeller kan gis egne bestemmelser av departement eller kommuner. 

3.6.3 Skogbruksloven  

Av skogbrukslovens formål (§ 1) fremkommer det at skogeiere plikter å ta hensyn til en rekke 
interesser ved sin drift: «Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av 
skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske 
mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.» Ansvaret defineres 
nærmere i § 4: «Skogeigaren skal sjå til at alle tiltak i skogen blir gjennomførte i samsvar med lov og 
forskrift. Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog og ta omsyn til dei ved 
gjennomføring av alle tiltak i skogen. Slike omsyn kan føre til at nokre tiltak i skogen ikkje kan 
gjennomførast. Innafor desse rammene står skogeigaren fritt til å forvalte skogen ut frå eigne mål. 
(…)»  

3.6.4 Forskrift om berekraftig skogbruk  

Forskriften er i stor grad en utdypning av skogbruksloven og har som formål å: «fremme eit 
berekraftig skogbruk som sikrar miljøverdiane i skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og 
god helsetilstand i skogen», jf. § 1. Skogeierens plikter angis tydelig i § 3: «Ved gjennomføring av 
skogbrukstiltak skal skogeigaren sjå til at det blir teke nødvendige omsyn til biologisk mangfald, 
friluftsliv, landskap og kulturverdiar i samsvar med føresegnene i skogbrukslova. Skogeigar skal sjå til 
at også dei som gjer arbeid i skogen tek slike omsyn.» Av forskriftens § 4 fremkommer at hogst 
normal bare kan skje i områder der det er gjennomført miljøregistreringer. Videre pålegges det 
skogeieren plikter i § 5 1. ledd: «Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeigaren sørgje for at 
verdiane i viktige livsmiljø og nøkkelbiotopar blir tekne vare på i samsvar med retningslinene i Norsk 
PEFC Skogstandard11.» Videre i denne paragrafen angis en rekke andre pålegg som sikrer hensyn til 
biologisk mangfold, friluftsliv og landskap. Av § 15 fremkommer det at det er kommunen som skal 
føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og vedtak fattet med hjemmel i denne blir fulgt. Siste 
ledd i denne paragrafe lyder: «Dersom eit skogbrukstiltak har ført med seg vesentlege skadar for 
naturmiljøet eller friluftslivet, kan kommunen påleggje skogeigaren å utføre opprettande tiltak.» 

  

                                                           
11 PEFC N 02:2016 - Norsk PEFC Skogstandard er skogforvaltningsstandarden i det norske PEFC-systemet. Norsk PEFC Skogstandard for 

bærekraftig norsk skogbruk har 27 kravpunkter. Særskilte miljøverdier er ett av hovedtemaene for kravene. Disse kravene skal sikre at 
skogeier gjennom skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd, og samtidig ivaretar hensyn til biologisk mangfold, 
kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. 
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4 KONSEKVENSER AV MARKALOVEN 

I dette mulighetsstudie er det et hovedfokus å vurdere konsekvenser ved at Nesoddmarka blir 
omfattet av markaloven. Konsekvenser ved de øvrige alternativene for bevaring av naturområder 
omtales derfor kun kort innledningsvis. I kapittel 3.3 gis det en gjennomgang av relevante paragrafer 
i markaloven og av disse fremkommer også mange av de praktiske konsekvensene av at et areal er 
under lovens virkeområde. I det følgende kapittelet utdypes det ytterligere rundt de praktiske 
konsekvensene av innføring av markaloven.  

4.1 Konsekvenser ved andre alternativ 

 

Plan- og bygningsloven 

Sammenliknet med i dag utløses det i liten grad konsekvenser ved bruk av plangrep etter plan- og 
bygningsloven, i og med at Nesoddmarka i dag i all hovedsak er LNF-formål og hensynssone. Dersom 
kommunen i kommende kommuneplan velger å forsterke markas planstatus, vil dette få som 
konsekvens at arealutviklingen styres tydeligere og mer langsiktig. Se for øvrig under kapittel 6 
Anbefaling. 

Vern etter naturmangfoldloven 

Vern etter naturmangfoldloven vil gi de mest omfattende konsekvensene når det gjelder 
restriksjoner for hva som tillates innenfor verneområdene og eventuelt i randsonen for disse, både 
når det gjelder bygg og anlegg, samt bruken av områdene, herunder jord- og skogbruk. Det betyr 
samtidig at det er dette som er den sterkeste formen for å sikre bevaring av et naturområdene og de 
naturverdiene som finnes her. Imidlertid vil det ikke være aktuelt å verne hele Nesoddmarka etter 
naturmangfoldloven. Det stilles høye krav til store natur- eller landskapsverdier som er viktige å 
bevare i et nasjonalt perspektiv. Det er Kongen i statsråd som vedtar vern etter denne loven. 

Dersom et areal vernes med områdevern vil dette utløse rett til erstatning, også for skogeiere. Regler 
om erstatning gis i §§ 50 og 51:   

«§ 50. (erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder) 
En eier eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som nasjonalpark, landskapsvernområde, 
naturreservat, biotopvernområde eller marint verneområde, har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern 
medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk. For bruk som trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten 
til erstatning bare hvis tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter § 42. 
Når vilkårene etter første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i samsvar med 
utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova). Ved 
anvendelsen av nevnte lov § 10 er det tidspunktet for vernevedtaket som skal legges til grunn. 
Kongen fastsetter ved forskrift hva som regnes som igangværende bruk for virksomhet i henhold til 

a) utvinningstillatelse etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven), 
b) utmål etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven),1 
c) mineralloven. 

1 Loven er opphevet. Se nå lov 19 juni 2009 nr. 101. 

 
§ 51.(fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning) 
Staten skal senest ett år etter at vernevedtaket ble truffet, gi tilbud om erstatning etter § 50 til en eier eller rettighetshaver 
som har fremsatt skriftlig krav om dette innen fire måneder fra vernevedtaket. Departementet kan forlenge fristen og kan 
også gi oppfriskning for oversittelse av fristen. Bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile 
tvister (tvisteloven) om oppfriskning gjelder så langt de passer. 
Blir tilbudet ikke akseptert, kan eier eller rettighetshaver senest seks måneder etter at det ble gitt, sette frem krav for 
fylkesmannen om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsetting av erstatning etter § 50. 
 
Skjønnet holdes etter reglene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) og reglene i 
dette ledd. Tingretten kan gi oppfriskning for oversittelse av fristen i annet ledd etter reglene i tvisteloven. For 
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saksomkostninger ved underskjønn gjelder skjønnsprosessloven § 42. Ved overskjønn begjært av staten skal staten dekke 
grunneierens nødvendige omkostninger. Ved overskjønn begjært av grunneieren får reglene i tvisteloven kapittel 20 
anvendelse.» 

 
For utvalgte naturtyper er det ikke angitt erstatningsregler i loven, men som konsekvens av at 
områder faller inn under denne kategorien innføres meldeplikt for landbruk, jf. §§ 54 og 55: 

«§ 54.(meldeplikt for skogbrukstiltak) 
Skogbrukstiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper og som ikke krever tillatelse, skal meldes til kommunen før 
tiltaket iverksettes. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før tiltaket utføres. Kommunen skal vurdere tiltaket etter 
reglene i § 53 annet og tredje ledd. Finner kommunen at tiltaket kan medføre forringelse av naturtypens utbredelse og 
forekomstenes økologiske tilstand, kan kommunen nekte tiltaket eller gi nærmere pålegg om hvordan tiltaket skal 
gjennomføres i samsvar med reglene i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 6 fjerde ledd eller § 8 annet 
ledd. Frist for tilbakemelding kan fastsettes i forskrift etter § 52 første ledd. 

§ 55.(meldeplikt for jordbrukstiltak) 
Jordbrukstiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper og som ikke krever tillatelse, skal meldes til kommunen før 
tiltaket iverksettes. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før tiltaket utføres. Kommunen skal vurdere tiltaket etter 
reglene i § 53 annet og tredje ledd. Finner kommunen at tiltaket kan medføre forringelse av naturtypens utbredelse og 
forekomstenes økologiske tilstand, kan kommunen nekte tiltaket eller gi nærmere pålegg om hvordan tiltaket skal 
gjennomføres i samsvar med forskrift etter lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11 første ledd.» 

 
Frivillig vern av skog 

Konsekvensene av frivillig vern av skog vil avhenge av verneforskriften som fastsettes for området. 
Denne vil kunne gi et sterkt og varig vern av de aktuelle verdiene. Skogeier vil få erstatning for det 
området som vernes. Se for øvrig beskrivelse av ordningen i kapittel 3. 

Statlig sikring av friluftsområder 

Ved statlig sikring av friluftsområder vil konsekvensene avhenge av hvilken avtale som inngås og 
hvem som der blir grunneier i området, private, kommune, friluftsråd eller staten. En konsekvens for 
kommunen ved statlig sikring, er at det vil kunne påløpe utgifter til kjøp av eiendommer og bli 
forvaltningsmessige oppgaver knyttet til området. I statlig sikrede friluftslivsområder som eies av 
kommune/interkommunalt friluftsråd har disse organene i utgangspunktet myndigheten og ansvaret 
for alle disposisjoner innenfor bruken av områdene - dog med de begrensninger som følger av 
tinglyst erklæring om at området ikke kan brukes til annet enn friluftslivsformål uten samtykke fra 
staten v/DN. Se for øvrig beskrivelse av ordningen i kapittel 3, miljødirektoratets håndbok om 
forvaltning av statlig sikrede friluftsområder12 og nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av friluftsområder13.  

4.2 Om konsekvenser i Odelstingsproposisjonen  

I Odelstingsproposisjonen til markaloven (Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)14) fremkommer det i kapittel 5 
om Økonomiske og administrative konsekvenser: 

«Kommunene vil fortsatt være lokal markamyndighet og behandle de fleste saker etter markaloven i første instans. Samlet 
antas ikke dette å innebære økt saksmengde hos kommunene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir klageinstans for alle 
kommunale vedtak etter loven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir også klageinstans for saker vedrørende Marka som 
behandles etter skogbruksloven og markaforskriften. Departementet vil tilføre Fylkesmannen i Oslo og Akershus de 

                                                           
12 http://www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Forvaltning-av-

statlig-sikrede-friluftslivsomrader/  
13 https://www.regjeringen.no/contentassets/f6af717dac1949179ab3b1e105d34fa0/t-1534.pdf  
14 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/ 

http://www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Forvaltning-av-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
http://www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Forvaltning-av-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f6af717dac1949179ab3b1e105d34fa0/t-1534.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/
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nødvendige ressurser for å kunne sikre en tilfredsstillende organisering av disse nye oppgavene slik at det oppnås en 
enhetlig praksis i markasaker, samtidig som nødvendig kompetanse i slike saker sikres. 

De enkelte fylkesmenn gis adgang til å avgi faglige uttalelser i forbindelse med saksbehandlingen hos Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus. 

Markaloven utvider dagens byggeforbud i Marka til også å gjelde for landbrukstiltak. Lovforslaget vil likevel ikke hindre 
fortsatt rasjonell drift av eksisterende landbruk i Marka. 

Det vil videre bli vanskeligere å få tillatelse til bygging i Marka fordi kommunens reguleringsadgang begrenses. Dette vil 
kunne føre til færre søknader om bygging innenfor markagrensen. Lovforslaget vil ikke føre til økt byggepress for arealer 
utenfor Marka. 

Loven vil gjelde foran eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Dette kan føre til økt restriksjonsnivå i regulerte 
områder i Marka. Kommunene gis en frist på fire år til å bringe gjeldende planer i samsvar med markaloven. 

Loven vil ikke innebære negative konsekvenser hverken for Markas hytteeiere eller fastboende. Hytter, boliger og annen 
etablert bebyggelse vil opprettholdes. Loven inneholder videre gode mekanismer for å muliggjøre nødvendige bygge- og 
anleggstiltak i tilknytning til denne type bebyggelse. 

En del områder i Marka har i dag særskilte restriksjoner i form av vernevedtak etter naturvernloven, 
drikkevannsrestriksjoner, reguleringsplaner til særskilte båndleggingsformål (bevaring eller vern), militære restriksjoner mv. 
Slike vedtak og restriksjoner vil i utgangspunktet fortsette å gjelde etter sitt innhold i tillegg til markaloven. De kan imidlertid 
ikke innskrenke vernet etter markaloven.» 

4.3 Endringer i kommunens rolle 

Departementet har forvaltningsmyndighet etter markaloven, jf. markalovens § 3 første ledd: 
«Departementet er øverste forvaltningsmyndighet etter denne lov. Departementet kan legge 
nærmere angitte oppgaver etter denne lov til den enkelte fylkesmann, fylkeskommune, kommune 
eller Miljødirektoratet.»  
 
Innføring av markaloven vil gi en vesentlig endring i kommunenes rolle som planmyndighet. Iht. § 6 i 
loven skal departementet godkjenne planoppstart for alt arbeid med kommune- eller 
reguleringsplan. Regelen begrunnes med at det ikke er hensiktsmessig at det er samme adgang til å 
gjennomføre planlegging i Marka som det PBL åpner for (Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)). Videre 
fremkommer det av § 6 annet ledd at alle kommunale planvedtak krever statlig stadfesting for at de 
skal få rettsvirkning etter plan- og bygningsloven, samt at departementet kan gjøre nødvendige 
endringer i kommunes plan for å få samsvar med lovens formål. 

Planarbeidet i Marka følger for øvrig de ordinære planprosesser i plan- og bygningsloven med de 
tilpasninger som følger av markaloven, herunder at det bare kan planlegges for tiltak som er i 
samsvar med lovens formål og tiltak som omfattes av unntakene i § 7 første ledd nr. 1-4. Tiltak som 
ikke krever reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-1 tredje ledd, vil kunne kreve 
reguleringsplan etter markalovens § 9. 

Kommunene behandler søknader etter markaloven i første instans, herunder alle søknader om 
bygge- og anleggstiltak. Kopi av vedtak i alle saker som vedrører Marka skal sendes Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus som overordnet klageorgan for alle kommunale vedtak etter markaloven. 
Kommunene bør også sende kopi av alle kommunale vedtak etter §§ 5, 7, 9 og 10, til alle 
organisasjoner som har friluftsliv, idrett, naturvern eller kulturvern i Marka til formål.  

Videre gir § 15 bestemmelser om dispensasjon med begrensninger for kommunen, der «kommunen 
kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-3 og § 10. 
Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-4 og § 10». 
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Kommunene skal etter § 17 føre tilsyn med at bestemmelsene i markaloven og bestemmelser gitt i 
medhold av markaloven, overholdes.  Ansvarsfordelingen mellom kommunen og Statens 
naturoppsyn (SNO) er slik at SNO fører kontroll og tilsyn i henhold til lov om statlig naturoppsyn, 
mens kommunen er ansvarlig først og fremst for å gjennomføre byggesakskontroll. For øvrig gjelder 
kommunens hjemmel etter plan- og bygningsloven til å føre tilsyn i plan- og byggesaker 

4.4 Kommunens ressursbehov 

I kapittel 3 beskrives kommunens oppgaver etter markaloven og hvordan loven påvirker kommunens 
planarbeid. I praksis vil innføring av markaloven medføre at det må settes av ressurser i kommunen 
til noe mer omfattende behandling av plansaker, saksbehandling av søknader, samt til å føre tilsyn. 
Det er vanskelig å anslå ressursbehovet i årsverk, da dette vil avhenge av områdets størrelse og antall 
planer og søknader, samt omfang av tilsyn. Eksempelvis anslår Enebakk kommune at de bruker ca. 
0,4 årsverk på å behandle hogstmeldinger, mens Ski kommune påpeker at de bruker til dels mye tid 
på behandling av slike meldinger, jf. kapittel 4.7. Når det gjelder behandling av hogstmeldinger kan 
det bli en reduksjon i saksbehandlingen dersom endringsforslaget til forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift i Marka bli vedtatt slik den nå foreligger.  

4.5 Arealutvikling og tiltak 

Ut fra §§ 4 til 6 fremkommer det at arealformålet i Marka er LNF, at formål som tillater bygg- og 
anleggstiltak er i strid med loven, samt at alle arealplaner som berører Marka skal godkjennes av 
departementet før oppstart. Med andre ord er det svært snevre rammer for arealutvikling innenfor 
markalovens virkeområde. De eneste unntakene fremgår av § 7, der følgende tiltak inngår: 
 

1. tiltak i landbruk, herunder bygninger og terrenginngrep 
2. stier og løyper etter § 9 
3. idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål 
4. offentlige infrastrukturanlegg som veger, jernbane, dammer, vannforsyningssystemer, kraftledninger mv., samt 

områder for igangværende råstoffutvinning. 

 
Departementet kan overprøve det kommunale vedtaket som åpner for disse tiltakene, dersom man 
mener at det er i motstrid med lovens formål (§ 7 siste ledd). 
 
Når det gjelder paragrafens punkt 3, fremkommer det i Innst. O. nr. 58 (2008-2009) at det er relativt 
begrenset hva som tillates av nye idrettsanlegg: 
 
«Idrett som markahensyn er i formålsparagrafen presisert til «idrett som naturlig kan innpasses i Marka». Departementet 
viser til at dette i utgangspunktet vil si idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka, og som følge av krav til topografi og 
areal har en naturlig arena i Marka. Idretter som krever idrettshaller eller andre anlegg som medfører større inngrep i 
naturen, omfattes etter departementets vurdering ikke av lovens formål. Motorsport vil heller ikke omfattes av lovens 
formål. Nye idrettsformer som det er aktuelt å etablere i Marka, vil dermed måtte vurderes opp mot disse kriteriene i tillegg 
til konsekvensene for øvrig for idrett og friluftsliv i Marka. En stor del av den idrett som utøves i Marka vil også kunne 
defineres som friluftsliv.» 

Eksisterende næringsvirksomhet i Marka, herunder landbruk og bergverk, vil kunne videreføres 
under markaloven15. Det kan innenfor rammene av lovens formål derimot ikke etableres ny 
næringsvirksomhet i Marka. Lovens formål innebærer også at eksisterende næringsvirksomhet som 
hovedregel heller ikke skal kunne utvides. Næringsvirksomhet som i dag ligger utenfor Marka, vil 

                                                           
15 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/
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dermed innenfor lovens formål heller ikke kunne utvides inn i Marka. Unntak fra dette er næring i 
form av landbruk og servering på de eksisterende hyttene/stuene. 

Et tiltak vil fortsatt kunne være i strid med bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5 første ledd, 
selv om det for øvrig er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Tiltak som 
utenfor Marka må regnes som såpass beskjedne at det ikke kreves byggesaksbehandling, kan 

innenfor Marka ha større betydning og bør derfor undergis søknadssystemet16. Dette er særlig 
aktuelt for oppføring av mindre frittliggende byggverk, som etter plan- og bygningsloven § 20-3 
første ledd bokstav a og b er unntatt fra søknadsplikt, men som innenfor Marka må behandles etter 
reglene for søknadspliktige tiltak (hvis det er tiltak innen landbruk) eller dispensasjon (hvis 
byggverket ikke har tilknytning til landbruk). 

Når det gjelder eksisterende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse vil innføring av markaloven 
medføre større begrensninger i hva som tillates enn der loven ikke gjelder. Mer om dette 
fremkommer i Innst. O. nr. 58 (2008 – 2009)17: «det må tas hensyn til etablerte lokalsamfunn og 
tradisjonelt hytteliv i Marka». Det presiseres videre at loven «ikke (skal) være til hinder for 
vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge og anleggstiltak som er nødvendig for å 
opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå». 
Tilsvarende spesifiseres det i Ot.prp. Nr. 23 (2008-2009) at «Det bør kun gis dispensasjon for mindre 
tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til lovlig bruk, for eksempel for å få bedre 
sanitærløsninger eller en mer tidsmessig planløsning dersom dette ikke har negativ betydning for 
naturkvaliteter og friluftskvaliteter i området. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt i forbindelse 
med hytter eller etablerte lokalsamfunn i Marka». 
 
Det vil for boliger og hytter kunne være vanskelig å få tillatelse til å gjennomføre tiltak som medfører 
utvidelse eller større endringer. Nye bygninger er i all hovedsak kun aktuelt der disse erstatter 
eksisterende bygg og oppføres tilsvarende som disse. I Ot.prp. Nr. 23 (2008-2009) fremkommer det 
at generelt vil de samfunnsmessige og allmenne hensyn som ligger til grunn for markaloven veie 
tyngre enn den interessen og fordelen private måtte ha av å gjennomføre tiltak i strid med lovens 
byggeforbud. Det presiseres at selv om lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, skal det også 
vurderes om fordelene ved tiltaket anses klart større enn ulempene.  

4.6 Landbruk 

Det har vært en rekke uklarheter rundt landbrukstiltak og hva som kan tillates etter markaloven. I 
januar 2017 ble det fremlagt en tolkningsuttalelse18 til markalovens § 14, der konklusjonen er: 
«Markaloven selv, slik den er bygd opp, må sies å bygge på at landbrukstiltak må regnes som «tiltak 
omfattet av loven», og at de dermed er underlagt krav om søknad og tillatelse etter § 14.» Til 
forskjell fra LNF-områder utenfor Marka, er altså at bygge- og anleggstiltak i landbruket også i 
utgangspunktet forbudt i Marka (§ 5 første ledd). Samtidig inngår landbrukstiltak i unntakene under 
punkt 1 i § 7. 

I kapittel 3.3.5 omtales markalovens forhold til jord- og skogbruk, herunder at selve loven ikke gir 
føringer for skogbruket. Dersom Nesoddmarka legges under markaloven er det rimelig å anta at også 
forskrift for skogbehandling og skogsdrift for Marka vil gjøres gjeldende, med noenlunde tilsvarende 
virkeområde. Forskriften gir anledning til at kommunene kan stanse hogst basert på behandling av 
hogstmeldinger, dersom det finnes grunnlag for dette. Dersom forslaget til endring av forskriften 
vedtas, vil dette påvirke konsekvensene på de områdene dette gjelder. Som det fremkommer av 

                                                           
16 http://www.markanytt.no/resources/11/files/138/Ha__778_ndbok_for_markaloven.pdf  
17 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/odelstinget/2008-2009/inno-200809-058.pdf  
18 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-14---markaloven---landbrukstiltak/id2536940/ 

http://www.markanytt.no/resources/11/files/138/Ha__778_ndbok_for_markaloven.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/odelstinget/2008-2009/inno-200809-058.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-14---markaloven---landbrukstiltak/id2536940/
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høringsnotatet anser man at det øvrige regelverket, dvs. skogbruksloven og berekraftforskriften, i all 
hovedsak ivaretar miljøhensynet ved skogsdrift. Således kan man stille spørsmål ved om det vil være 
noen betydelige konsekvenser for skogbruket ved innføring av markaloven og forskriften, siden det 
øvrige regelverket allerede gjelder for Nesoddmarka.   

Hogst i Marka er et mye omdiskutert tema og blant annet Naturvernforbundet mener at skogeiernes 
interesser kommer foran miljø- og friluftsinteressene. Etter deres oppfatning er ikke kommunene 
flinke til å stanse hogst når de behandler hogstmeldinger19. Naturvernforbundet uttaler seg også 
svært kritisk til forslaget til endring av forskriften med særlig skepsis til at bortfall av samtykke fra 
kommuner til hogstmelding også fører til bortfall av klagemulighet20. I høringsuttalelsen står det 
blant annet: «Det framlagte forslaget svekker mulighetene for medvirkning fra allmennheten og 
ivaretar ikke Markas friluftslivs- og naturverdier. Forslaget må derfor trekkes tilbake.» 
Naturvernforbundet mener også at markalovens restriksjoner rundt anlegg og tiltak også må gjøres 
gjeldende for skogbruket. 

At områder omfattes av markaloven utløser ingen rettigheter til erstatning, i og med at lovens 
bestemmelser ikke gir restriksjoner med økonomiske konsekvenser for grunneiere som eksempelvis 
skogeiere. Dersom et område vernes etter markalovens § 11 som friluftslivsområde, kan dette 
resultere i restriksjoner for hogst som etter en lovendring21 i 2016 kan utløse rett til erstatning. 
Erstatningen er tilsvarende som når skog vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven. 
Bestemmelse om erstatning fremkommer i § 11 5. og 6. ledd: 

«En eier av eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som friluftslivsområde, har rett til erstatning fra 
staten for økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk. Dersom bruken trenger tillatelse 
fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare når tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter 
naturmangfoldloven § 42. Naturmangfoldloven § 51 gjelder for fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning etter 
bestemmelsen her. 

Når vilkårene etter femte ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap som følge av vanskeliggjøring av igangværende 
bruk i samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom. Ved anvendelsen 
av lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom § 10 skal tidspunktet for vernevedtaket legges til 
grunn.» 

4.7 Allmennhetens ferdsel 

Saksbehandlingen for anleggelse av stier og løyper er mer omfattende etter markaloven enn det som 
ellers gjelder, jf. § 9. Som ansvarlig for saksbehandling vil dette også bidra til at kommunes 
ressursbehov øker. Videre vil det være vanskeligere å kunne tilrettelegge mer omfattende med for 
eksempel brede skiløyper for skøyting eller traseer for terrengsykling med ulike installasjoner. 
 
Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt i henhold til markalovens § 10, men 
motorferdselloven angir også et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. I 
forarbeidene til markaloven ble det lagt til grunn at disse to lovene skal være relativt 
sammenfallende. Unntakene i markalovens § 10 er noe mer detaljert, men for øvrig relativt lik som 

                                                           
19 https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/skog/frykter-rasering-av-
naturmangfoldet-i-marka-article37097-748.html  
20 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-forskrift-
skogbehandling/id2552065/?uid=db91036b-455e-4241-856d-eb540d6ec497  
21https://www.regjeringen.no/contentassets/d0b40bb101b44f59b79dbcbece035ad8/no/pdfs/prp2015201600

92000dddpdfs.pdf  

 

https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/skog/frykter-rasering-av-naturmangfoldet-i-marka-article37097-748.html
https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/skog/frykter-rasering-av-naturmangfoldet-i-marka-article37097-748.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-forskrift-skogbehandling/id2552065/?uid=db91036b-455e-4241-856d-eb540d6ec497
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-forskrift-skogbehandling/id2552065/?uid=db91036b-455e-4241-856d-eb540d6ec497
https://www.regjeringen.no/contentassets/d0b40bb101b44f59b79dbcbece035ad8/no/pdfs/prp201520160092000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d0b40bb101b44f59b79dbcbece035ad8/no/pdfs/prp201520160092000dddpdfs.pdf
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unntakene i motorferdsellovens § 4. Forskjellen med og uten markalov er derfor ikke så stor med 
hensyn til dette.   

4.8 Praktiske konsekvenser ved innføring av markaloven - erfaringer 

 
For å belyse praktiske konsekvenser er det innhentet erfaringer fra kommuner i samme region som 
Nesodden med områder underlagt markaloven. Ski og Enebakk kommuner har svart på følgende 
spørsmål:  

 Hvilke utfordringer oppleves ved kommunens saksbehandling og forvaltning innenfor Markagrensen?  
o I forbindelse med arealutvikling? (bolig-, næring- og fritidsbebyggelse, landbrukseiendommer, 

transportplanlegging). 
o I forbindelse med skogsdrift? 
o I forbindelse med tillatelser til ferdsel, tilrettelegging eller annet?  

 Bidrar markaloven til at det er enklere å ivareta friluftsinteressene i kommunen? 

 Hva oppleves som den største forskjellen mellom kommunens forvaltning av naturområder innenfor og utenfor 
Markagrensen? 

 Oppfattes markaloven som den beste verneformen for kommunens natur- og friluftsområder, eller er det andre 
alternativer som dere tror kunne vært mer egnet? (For eksempel frivillig vern, hensynssoner, naturreservat el.l.)  

 Er det andre viktige momenter knyttet til markaloven som dere kan opplyse om? 

 

Svar fra Enebakk kommune, ansvarsområde skog- og friluftsforvaltning: 

«Markagrensen i Enebakk er trukket slik at områder inntil eksisterende tettbebyggelse har gitt muligheter for tettstedvekst. 
Gjelder alle 3 tettstedene Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk. Skal Nesodden legge områder inn i Markaområder må en 
vurdere om alle områder i høydedragene skal være med eller om noe areal skal holdes utenfor. Dette på bakgrunn av at 
nybygging innenfor dagens Markaregime er svært vanskelig. Erfaringsmessig vil det kun bli tillatelse til oppføring av bygg 
identiske med de som ev. blir revet. Nye anlegg må ha tilknytning til friluftsliv for å lykkes å bli godkjente. Har man ønske om 
å utvikle områder med mere bebyggelse bør disse ikke legges innenfor Markagrensa. 

Enebakk har ikke hatt eksempler på forslag til områder til bolig eller næringsutvikling lokalisert innenfor Markagrensa i våre 
siste kommuneplanprosesser. Kun på utsiden. 

Enebakk har imidlertid mye henvendelser om våre to markagrenser. Vi har to grenser som ikke er sammenfallende: 
- Markalovens grense 
- Markaforskriftens grense  

 
Markaforskriften gjelder for forvaltning av skogområder. Her gir to ulike grenser mye veiledningsbehov til 
publikum/grunneiere. Skogsdrift forvaltes etter egen forskrift som revideres i disse dager. Den skulle vært revidert samtidig 
med at markaloven kom i 2009, men først nå foreligger et høringsutkast. Forskriften er å anse som grei. Den gir 
firliftslivsorganisasjoner innsyn og ev. klagerett i en del skogforvaltning. Revidert markaforskrift foreslår en felles grense 
med markaloven. Skogsveier forvaltes etter forskriften, mens øvrige veier etter markaloven. Restriksjonsnivået i ny forskrift 
er om lag lik den gamle forskriften. Veier innenfor Markagrense i Enebakk i all hovedsak skogbilveier/traktorveier og følger 
forskriften. 

Hogstsøknader i Marka (hjemmel i forskrift) i Enebakk gir et behov for innsats i Enebakk kommune på ca. 0,4 årsverk. 

Når det gjelder friluftsliv har vi ikke hatt mange saker. Noe uklart var det om tung tilrettelegging for skiløyper skulle ha 
reguleringsplaner før bygging. Retningslinjer gir i dag noe mere klarhet, men fortsatt må det påregnes tyngre planprosesser 
ved anlegg av større friluftsanlegg. Vi har i hovedsak kun hatt stiprosjekter som kommunene selv har behandlet etter 
markaloven. 

Markaloven sikrer områder ganske godt for friluftslivet. Utenfor Markagrensen er friluftslivet i konkurranse med andre 
interesser. Vi skal i gang med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Enebakk neste år. Her vil arealforvaltningen 
få et ekstra verktøy for ivareta friluftsområder bedre utenfor Marka. 

Innenfor Markagrensen opplever mange at lite er tillatt. Likevel har vi områder vernet etter tidl. Naturvernloven (nå 
naturmangfoldloven) – Østmarka naturreservat. Det er også gjennom frivillig vern laget verneområdet rundt Gaupestein 
(over flere kommuner). Markaloven hindrer ikke frivillig vern. 
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Markaloven hjemler verneområder til friluftsliv (§11) – her har vi hatt egne prosesser, men i Enebakk er lite lagt ut til vern 
etter dette formålet. 

Dersom områder ønskes sikret med annet formål enn friluftsliv bør de andre vernealternativene benyttes.» 

Svar fra Ski kommune, avdeling plan, byggesak og geodata: 

 Hvilke utfordringer oppleves ved kommunens saksbehandling og forvaltning innenfor markagrensen?  
o I forbindelse med arealutvikling? (bolig-, næring- og fritidsbebyggelse, landbrukseiendommer, 

transportplanlegging). 
Markaloven har umyndiggjort kommunen i de fleste areal og byggesaker innenfor markagrensen – siste ordet ligger 
hos Fylkesmannen. Men, dette har gått seg til, og blitt en naturlig del av saksbehandlingen. Publikum søker Ski 
kommune på vanlig vis, kommunen behandler saken og foreslår avgjørelse, saken sendes Fylkesmannen for aksept, 
justering eller avslag. Saksbehandlingen tar noe lengre tid. For enkelte sakers del virker loven vel byråkratisk. Det 
gjelder f.eks. boligrelaterte tiltak i eksisterende boligområder, typisk tilbygg. I slike områder er det normalt ikke 
presserende å ivareta markahensyn, men sakene må likevel behandles som dispensasjon med forhåndsforeleggelse for 
Fylkesmann og Fylkeskommune. 
 
Det har i flere år vært knyttet usikkerhet til hvordan markaloven skal forstås/virke i forhold til drift og utvikling av 
landbruk (§§ 5, 7 og 14). Det har sannsynligvis i noen tilfeller (unødvendig og uheldig sett fra landbrukets side) dempet 
eiere av landbrukseiendommers initiativ og tiltak. De fleste spørsmålene er sannsynligvis avklart/besvart ved KLDs brev 
datert 02.01.2017 – Saksbehandling av bygge- og anleggstiltak i landbruket etter markaloven. Det er likevel fortsatt de 
som oppfatter at markaloven er en NEI-lov også ovenfor landbruket. 

o I forbindelse med skogsdrift? 
Skogbruket er underlagt Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslomarka. Her er det bl.a.  meldeplikt 
(søknadsplikt) for all foryngelseshogst. Dette oppleves noe byråkratisk for skogeierne, men dette har blitt rutine for de 
fleste, både for forvaltningen og for skogeieren innenfor markagrensen. Markaloven har i liten grad innvirkning på 
næringsmessig skogbruk. Markaloven og skogbrukslovens markaforskrift har ulike geografiske grenser. Det er i 
eksisterende markaforskrift meldeplikt for hogst («foryngelseshogst») og retningsgivende maksimal størrelse på 
hogstflater (30 og 50 dekar). Dersom hogsten kan medføre vesentlig ulempe for miljøverdier kan kommunen nekte 
hogst eller gi nærmere pålegg. Det brukes til dels mye tid på kommunens saksbehandling av hogstmeldinger. 
 
o I forbindelse med tillatelser til ferdsel, tilrettelegging eller annet? 

Innenfor markagrensen gjelder de samme ferdselsregler (friluftslivet) som utenfor markagrensen. Friluftsloven, 
allemannsretten mm. gjelder. Motorisert ferdsel er derimot forbudt, og det er strenge regler for mulig dispensasjon. 
Det er også strengere regler for etablering og oppgradering av skiløyper og veier, som er positivt med tanke på 
naturmangfoldet samt de markabrukerne som trives best på mindre stier og mer «skogopplevelse». 
 

 Bidrar markaloven til at det er enklere å ivareta friluftsinteressene i kommunen? 
Markaloven er en idretts- og friluftslov i tillegg til byggeforbud mm. Loven bidrar absolutt til å sikre gode friluftsarealer. 

 Hva oppleves som den største forskjellen mellom kommunens forvaltning av naturområder innenfor og utenfor 
markagrensen? 
Bygge- og anleggsforbud, meldeplikt for foryngelseshogst, motorferdeselsforbud er vel de viktigste forskjellene. 
Markaloven skiller ikke alltid mellom naturområder og f.eks. etablerte boligområder (jf. over). I slike tilfeller er det 
vanskelig å kommunisere overfor tiltakshavere at «deres» sak må gjennom en mer omfattende saksbehandling. 
 

 Oppfattes markaloven som den beste verneformen for kommunens natur- og friluftsområder, eller er det andre 
alternativer som dere tror kunne vært mer egnet? (For eksempel frivillig vern, hensynssoner, naturreservat el.l.)  
Markaloven gir en god arealbeskyttelse mot nedbygging, men for å beskytte en del verneverdige områder trengs også 
andre verneformer. Ski kommune har bl.a. 5 naturreservat, noen områder er spesielt «vernet» gjennom 
reguleringsplan, vi har utstrakt bruk av hensynssoner, kartlagte fredede eiker mm. To av naturreservatene er frivillig 
vern av skog. Markaloven gir svært liten – tilnærmet ingen – ekstra beskyttelse av naturverdier i form av regulering av 
skogbruket, til dette må det andre verneformer til. For å beskytte verneverdige områder i Ski er bruk av hensynssoner 
og reguleringsbestemmelser samt naturreservat og nasjonalpark (Østmarka) særlig relevante. 
 

 Er det andre viktige momenter knyttet til markaloven som dere kan opplyse om? 
Markalovens bestemmelser f.eks. knyttet til motorferdsel, overvåkes av Statens Naturoppsyn. 
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5 VURDERING AV MULIGHETER 

5.1 Plan og bygningsloven 

Svakheten ved bevaring gjennom kommunal plan er at disse kun varer til planen blir endret eller 
erstattet av ny plan. Arealforvaltning etter denne loven vil imidlertid være styrt av kommunen selv. 
Det finnes gode muligheter for kommunen til å bruke plangrep for å styre utviklingen på en tydelig 
og langsiktig måte. 

5.2 Naturmangfoldloven 

Det vil ikke være aktuelt å verne hele Nesoddmarka etter naturmangfoldloven, men det er 
sannsynligvis delområder der det er grunnlag for et slikt vern. Kommunen må eventuelt lage en 
oversikt over aktuelle områder og vurdere i hvilken grad disse er godt nok kartlagt eller om det må 
utføres ytterligere kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper. Særlig er områder med rik 
blandingsskog, eksempelvis ved Sørby gård, og områder med gammelskog aktuelle å vurdere 
nærmere. Toåsen med Tomåsan er et viktig område med barskog og myr som kan ha grunnlag for 
vern.  

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) evaluert skogvern i 
Norge i rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behovet 

for supplerende vern»22. Målet var å identifisere tiltak som kan bidra til å bevare et representativt 
utvalg av norsk skognatur og naturmangfoldet i skogen. Rapporten viser til at det særlig er fylkene 
rundt Oslofjorden og langs kysten fra Sørlandet til og med Møre og Romsdal som har lav andel vernet 
skog. Dette er fylker med betydelige naturverdier i form av spesielle, rike, varmeavhengige eller 
oseaniske skogtyper med et stort og særpreget artsmangfold. Rapporten peker ut fire hovedpunkter 
for prioritering av nytt skogvern i årene framover: 

1. Kjente forekomster av viktige skogtyper med høy naturverdi og med lav dekning i dagens skogvern. Spesielt i fylker med 
generelt lav dekning av skogvern og høyt press på skogarealene, samt arealer i lavlandet i de "varme" vegetasjonssonene. 
2. Kjente verdifulle forekomster av andre viktige skogtyper. Særlig arealer i lavlandet, i boreonemoral eller sørboreal sone. 
3. Øvrig skog på produktiv mark uten stor påvirkning av intensivt skogbruk eller inngrep, særlig arealer i lavlandet i de 
varme vegetasjonssonene, eller andre områder med stor verdi for naturmangfoldet. 
4. Store sammenhengende skogområder eller arealer som kan bidra til å skape større grad av økologisk sammenheng 
mellom eksisterende områder med vernet skog. 

Ut fra prioriteringene i rapporten kan det være grunnlag for at vern av skog på Nesodden vil være 
aktuelt. 

5.3 Markaloven 

 
Området som utgjør Marka er definert i selve loven, både i bestemmelsene (§ 2 første ledd) og i kart 
vedlagt loven. Etter annet ledd i § 2 kan Kongen «(…) ved forskrift treffe vedtak om justering av 
grensen etter første ledd og gjøre loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller etter 
tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet.» 
 

                                                           
22 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2441926  

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2441926
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I henhold til § 2 kan altså nye områder legges til under markalovens virkeområde, dersom de er i 
samsvar med spesifiseringen (nærliggende og tilsvarende verdi for friluftsliv). I henhold til 
lovproposisjonen23 betyr «nærliggende» at områdene ligger i nærheten av Marka, men det kreves 
ikke at de er tilgrensende. Videre presiseres det at også områder som i utgangspunktet ikke har verdi 
for friluftslivet uten tilrettelegging eller skjøtsel, kan legges til Marka dersom disse skaper en større 
naturlig sammenheng mellom dagens delområder. Lovproposisjonen sier også at: «Bestemmelsen vil 
også kunne benyttes til å legge friluftsområder i nærheten av tettbygde strøk til Marka».  
 
Kommunene, og også andre, for eksempel frilufts- og naturvernorganisasjonene, vil kunne ta initiativ 
til grensejusteringer. Det må ved eventuelle utvidelser av markagrensen legges vekt på å unngå økt 
utbyggingspress på dyrket mark i kommunen. 
 
Grensejusteringer som innebærer reduksjon av Marka behandles restriktivt, ettersom sikring av 
Markas grenser har vært en av hovedbegrunnelsene for å etablere en egen lov om Marka. En av 
Markas kvaliteter for friluftslivet er områdets størrelse i seg selv. Mindre endringer som til sammen 
bidrar til å redusere Markas størrelse, vil derfor ikke være i tråd med lovens formål. En forutsetning 
for slik etterfølgende grensejustering må være at friluftsliv-, natur- eller kulturverdier ikke blir ves-
entlig skadelidende.  
 
I forbindelse med mulighetsstudiet er Klima- og miljødepartementet (KLD) kontaktet angående 
innlemmelse av nye områder under markaloven. KLD uttaler at det på generelt grunnlag sees som 
positivt at Nesodden kommune ønsker å ivareta Nesoddmarka og at dette er i tråd med 
stortingsmeldingen om friluftsliv (brev datert 29.09.2017). Videre viser KLD til at § 2 fastsetter 
Markas grenser direkte i loven og i andre ledd åpnes det for mulighet å ved forskrift gjøre 
markaloven gjeldende for «nærliggende områder» som «har, eller gjennom tilrettelegging eller 
skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet» som de områdene som i dag er omfattet av loven. 
Slik departementet ser det, ligger ikke Nesodden i nærheten av eksisterende områder på en måte 
som omfattes av lovens § 2 andre ledd. Det vises til en sak høsten 2016 med forslag om utvidelse av 
markaloven til viktige områder i Osloregionen, som ikke ble vedtatt. Konklusjonen den gang var at en 
slik utvidelse av Marka må skje med lovbehandling i Stortinget og baseres på forslag til konkrete 
områder der det er avklart hva berørte kommuner, grunneiere og organisasjoner mener om saken. 
Dersom Nesoddmarka innlemmes gjennom en endring av § 2 første ledd, vil for øvrig markaloven 
med alle dens bestemmelser gjelde for området.   
 
For øvrig kan ikke KLD si noe om hvor aktuelt det er å innlemme Nesoddmarka før det eventuelt 
foreligger et forslag fra kommunen. Når det gjelder vurderingskriterier som er aktuelle for vurdering 
av innlemmelse uttaler KLD følgende: 
 
«(…) markalovens formål om å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett" vil stå sentralt. Kriteriene 
for utvidelse ved forskrift etter markaloven § 2 annet ledd vil også være relevante. Forarbeidene til denne bestemmelsen sier 
at slik utvidelse "vil sikre at områder med stor naturopplevelsesverdi og områder med biologiske eller kulturhistoriske 
verdier kan legges inn under markalovens virkeområde. Områder som vil bidra til å skape større naturlig sammenheng 
mellom dagens forskjellige delområder i Marka, kan også legges til Marka, selv om de i utgangspunktet ikke har verdi for 
friluftslivet uten nødvendig tilrettelegging eller skjøtsel. Målet er at Marka på denne måten skal bli et mest mulig 
sammenhengende område for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Bestemmelsen vil også kunne benyttes til å legge 
friluftsområder i nærheten av tettbygde strøk til Marka." Ved utvidelse skal det legges vekt på å unngå utbyggingspress på 
dyrket mark i kommunen. En utvidelse av markalovens virkeområde er imidlertid en politisk beslutning hvor også andre 
hensyn kan spille inn.» 

 
Innlemmelse i markalovens virkeområde vil utvilsomt gi Nesoddmarka et sterkere og mer varig vern 
mot utbygging enn i dag, men kommunen må selv vurdere om det er hensiktsmessig og ønskelig at 
loven innføres ut fra de konsekvenser og effekter det vil ha. Vurderingen må også gjøres opp mot de 

                                                           
23 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-23-2008-2009-/id541061/
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alternativene til bevaring av naturområder som finnes. Eksempelvis gir ikke markaloven et fullgodt 
vern av naturverdier, jf. bl.a. uttalelser fra Enebakk og Ski kommuner i kap. 4.7. Markaloven vil faktisk 
åpne mer for enkelte former for idrettsanlegg enn det LNF-formålet gjør, samt at den ikke gir 
restriksjoner for skogbruket. Før det eventuelt fremmes et initiativ fra kommunen, må det ha vært en 
nøye vurdering av grensene for et slikt område, særlig fordi det vil være svært vanskelig å få justert 
grensene i etterkant hvis dette medfører at markaområdet reduseres. 

5.4 Frivillig vern av skog 

Frivillig vern av skog er i utgangspunktet en god ordning for skogeiere og vil være et alternativ til en 
prosess med vern etter naturmangfoldloven initiert av kommunen. Dette er også en mulighet som 
kan sees uavhengig av andre tiltak for å bevare Nesoddmarka. Det anbefales at kommunen lager en 
oversikt over aktuelle områder, både på egen grunn og privat grunn. En naturfaglig evaluering av 
ordningen ble utført av NINA i 201024. Det konkluderes blant annet med at «Frivillig vern-områdene 
representerer samlet en viss forbedring av skogvernet ved å gi en litt mer representativ fordeling av 
skogvernarealet, ved å øke andelen av store skogvernområder, ved å bidra til å dekke områder med 
viktige naturtyper og leveområder for rødlistearter». 

5.5 Statlig sikring av friluftsområder 

Ordningen anses ikke aktuell for hele Nesoddmarka, men kan vurderes dersom det er enkelte 
områder som er spesielt viktige, blant annet for å sikre atkomst til eller fremkommelighet i 
Nesoddmarka. I og med at Nesodden kommune allerede har statlig sikrede områder antas det at 
prosessen er kjent.  

                                                           
24 https://evalueringsportalen.no/evaluering/naturfaglig-evaluering-av-frivillig-vern-
omraader/2009_5392%20%E2%80%93%20NINA%20Rapport%20534%20%E2%80%93%20Naturfaglig%20evalu
ering%20av%20Frivillig%20vern-omr%C3%A5der.pdf/@@inline  

https://evalueringsportalen.no/evaluering/naturfaglig-evaluering-av-frivillig-vern-omraader/2009_5392%20%E2%80%93%20NINA%20Rapport%20534%20%E2%80%93%20Naturfaglig%20evaluering%20av%20Frivillig%20vern-omr%C3%A5der.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/naturfaglig-evaluering-av-frivillig-vern-omraader/2009_5392%20%E2%80%93%20NINA%20Rapport%20534%20%E2%80%93%20Naturfaglig%20evaluering%20av%20Frivillig%20vern-omr%C3%A5der.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/naturfaglig-evaluering-av-frivillig-vern-omraader/2009_5392%20%E2%80%93%20NINA%20Rapport%20534%20%E2%80%93%20Naturfaglig%20evaluering%20av%20Frivillig%20vern-omr%C3%A5der.pdf/@@inline
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6 ANBEFALINGER 

 
Nesoddmarka er et viktig område for natur og friluftsliv som bør ivaretas på en måte som gir 
langsiktig bevaring av disse verdiene. Det finnes ikke et «fasitsvar» på hvordan dette kan gjøres, men 
i det følgende gis anbefalinger som det er opp til kommunen å vurdere videre. Det kan være en 
mosaikk som kombinerer flere ulike lovverk og former for arealbeskyttelse, alt etter arealenes 
kvaliteter, verneverdi og egnethet for friluftsliv. 

6.1 Kommuneplanprosessen 

For å få et bedre grunnlag for å kunne ivareta både Nesoddmarka som helhet og delområder med 
særlig stor verdi, anbefales det at kommunen følger opp med å sammenfatte eksisterende 
kartlegginger av friluftsliv- og naturverdier, samt gjennomføre ytterligere kartlegging slik at man får 
en fullstendig oversikt. Samtidig må det utredes nærmere hva som er aktuelle konflikter og trusler i 
ulike områder av Nesoddmarka. Som grunnlag for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder25 
og av biologisk mangfold26 anbefales det å bruke Miljødirektoratets veiledere. Involvering av 
interesseorganisasjoner, grunneiere og innbyggere generelt vil være viktig i kartleggingsarbeidet.  

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder vil være i  samsvar med den nasjonale strategien for et 
aktivt friluftsliv27, som blant annet har en uttalt målsetning om at regjeringen vil videreutvikle 
kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen gjennom å: «Stimulere til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområdene i alle landets kommuner, med målsetning om at flest mulig av landets kommuner 
har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018». 

Basert på kartlegging og utredning må kommunen se nærmere på hvor det er hensiktsmessig å legge 
en «bevaringsgrense» for Nesoddmarka. Det vil være viktig å vekte områder som bør underlegges 
restriksjoner opp mot områder som ikke har samme behov for dette, slik at det utenfor grensen gis 
rom for hensiktsmessig utbygging av bolig, næring og offentlige bygg som skoler osv. Samtidig bør 
grensen legges slik at også viktige randsoner, korridorer for biologisk mangfold og adkomster til 
marka ivaretas. Særlig bør det tilstrebes å skape gode sammenhenger og kobling mellom 
Nesoddmarka og strandsonen med kyststien. Dersom det er mer hensiktsmessig, kan slike områder 
ligge utenfor «bevaringsgrensen» og sikres gjennom at de avsettes til arealformål grønnstruktur med 
ulike underformål og tilknyttede bestemmelser i reguleringsplaner. Særlig viktige områder med høy 
bruk eller stor betydning for adkomst til et nettverk av ferdselsårer kan også foreslås for statlig 
sikring. Videre må «bevaringsgrensen» og øvrig grønnstruktur ses i sammenheng med den nasjonale 
strategien for et aktivt friluftsliv, der det er en uttalt ambisjon om at alle byer og tettsteder skal ha 
maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer.    

Det forutsettes at det også gjennomføres en prosess for å sette grenser for langsiktig utvikling av 
tettstedene på Nesodden i forbindelse med kommuneplanen. Disse grensene må ses i sammenheng 
med bevaring av det som er rundt. Det er vesentlig at en «bevaringsgrense» rundt Nesoddmarka gir 
mulighet for utvikling av tettstedene utenfor, slik at ikke grensen mister sin tyngde ved at den stadig 
vekk skyves på, samt at grensen ikke legges slik at det blir mer press på tettstedsnære arealer med 
dyrka mark. Innenfor tettstedene må det sikres blågrønne strukturer som gir nærmiljøkvaliteter og 
forbindelse til marka.  

                                                           
25 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf  
26 http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/Håndbok%2013%20080408_LOW.pdf  
27 https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/Håndbok%2013%20080408_LOW.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf
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For å sikre en langsiktighet rundt «bevaringsområde» Nesoddmarka anbefales kommunen å 
utarbeide og vedta et strategidokument med tilhørende strategikart som en del av 
kommuneplanprosessen. Dette bør vedtas med forutsetning om en varighet ut over planperioden for 
kommuneplanen på 12 år og at det ikke endres ved revisjoner av kommuneplanen, med mindre det 
foreligger nytt kunnskapsgrunnlag som tilsier dette. Som eksempel nevnes at Trondheim kommune 
vedtok en kommuneplanmelding om byutvikling i 2016: «Langsiktig vern av jordbruksareal og 
økologiske korridorer»28 og et tilhørende strategikart29 som viser vernegrense for både marka og 
landbruksareal. 

6.2 Kommuneplanens arealdel 

I gjeldende arealdel av kommuneplan for Nesodden er det benyttet hensynssone Nesoddmarka med 
tilhørende bestemmelser for å ivareta interessene for natur og friluftsliv, jf. kap. 2.1. Til denne 
hensynssonen (§ 11-8 c) kan det i utgangspunktet kun knyttes retningslinjer, som ikke er juridisk 
bindende på tilsvarende måte som bestemmelser. Ut fra Nesoddmarkas store verdi som lokalt og 
også til dels regionalt viktige friluftsområde, samt viktige naturverdier, anbefales det å gjøre plangrep 
som ivaretar Nesoddmarka bedre enn i dag, men som samtidig kan gjøres med raskere virkning enn 
et eventuelt vern etter naturmangfoldloven og/eller innlemmelse i markalovens virkeområde.  

For å oppnå dette, anbefales bruk at plan- og bygningslovens § 11-9 om generelle bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel, jf. kap. 3.1.4, der det er punkt 6 som er aktuelt: 

«Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: 
(…) 
6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg, 
(…)  
 

Av lovkommentaren30 til PBL § 11-9 fremkommer følgende:  

«De generelle bestemmelsene vil i utgangspunktet ikke være direkte knyttet til de enkelte arealer og arealformål, men vil 
med mindre annet er angitt, gjelde hele kommunen. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for deler av kommunen 
eller for nærmere angitte områder. 

Bestemmelser etter denne lovparagrafen skal være av generell og overordnet karakter, dvs. de skal ha karakter av 
forskrifter. De skal derfor ikke være for detaljert slik at de i realiteten er «reguleringsbestemmelser» og derved enkeltvedtak. 
For bygge- og anleggsområder er forutsetningen normalt at det også skal lages reguleringsplan. Generelle 
kommuneplanbestemmelser blir da et utgangspunkt for videre konkretisering i reguleringsplan. Generelle bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel skal også erstatte tidligere system med kommunale vedtekter. Disse kan være grunnlag for 
oppfølgning i mer konkrete bestemmelser i reguleringsplaner, og i bestemmelser som står som materielle eller prosessuelle 
krav ved behandling av enkeltsaker etter loven. Muligheten for å gi bestemmelser angis i 8 punkter. 

(…) 

Nr. 6 gir hjemmel for at kommunen kan gi generelle bestemmelser om miljøkvalitet, natur, landskap og grønnstruktur. Det 
kan f.eks. gjelde miljøkvalitetsnormer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet, eller generelle bestemmelser som tar 
hensyn til naturtyper og andre viktige forekomster av naturens mangfold. Der det er statlige regler og retningslinjer for 
miljøkvalitet bør disse legges til grunn. Likeledes kan det gis bestemmelser om estetiske hensyn for både bygninger og 
anlegg, og ikke minst for landskapsutforming og landskapsestetikk, f.eks. i områder med viktige kulturlandskapskvaliteter. 
Slike retningslinjer har hittil vært knyttet til § 74 nr. 2 i PBL 1985. Nr. 6 gir også hjemmel til å fastsette forbud mot, eller 
vilkår for plassering av midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. Dette vil også gjelde f.eks. 
campingvogner og bobiler. Bestemmelsen erstatter muligheten kommunene hadde i § 85 tredje ledd i PBL 1985 til å 

                                                           
28 https://www.trondheim.kommune.no/content/1117736241/Strategier-for-langsiktig-byutvikling-
Kommuneplanmelding  
29 https://trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=69258  
30 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-
plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-9-generelle-bestemmelser-til-kommune/id556789/  

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117736241/Strategier-for-langsiktig-byutvikling-Kommuneplanmelding
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117736241/Strategier-for-langsiktig-byutvikling-Kommuneplanmelding
https://trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=69258
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-9-generelle-bestemmelser-til-kommune/id556789/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-9-generelle-bestemmelser-til-kommune/id556789/
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fastsette slike forbud eller vilkår i vedtekt. Det vises også til § 30-5 i byggesaksdelen og forskrift til denne. Det er ikke 
hensiktsmessig at kommunen gjør generelle innskrenkninger i de unntaksbestemmelsene som gis etter denne 
bestemmelsen, f. eks. ved at muligheten for vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom begrenses i et område. Dette er 
en videreføring av det gjeldende forbudet mot vedtekter som begrenser plassering. Begrensningen som ligger i 
ulempevurderingen etter pbl § 30-5 vil fortsatt gjelde. Kommunen vil imidlertid kunne nedfelle konkrete forbud mot 
plassering i reguleringsplan.» 
 

Ved bruk av slike bestemmelser for et nærmere angitt areal, får man et bestemmelsesområde som 
det kan knyttes juridisk bindende bestemmelser til i kommuneplanen. Dette blir altså et kraftigere 
virkemiddel for kommunen enn hensynssone med retningslinjer. For øvrig kan det også legges 
hensynssoner innenfor bestemmelsesområde der dette er hensiktsmessig. 

Eksempel på et slikt 
bestemmelsesområde for et 
by/tettstedsnært naturområde finnes 
i kommuneplan for Trondheim 2012-
2024, der tilknyttet bestemmelse 
lyder: 

«40. Bestemmelsesområde marka 

§ 40.1 Innenfor bestemmelsesområde marka 
skal det tas særskilt hensyn til natur og 
friluftsinteresser. Tilrettelegging for friluftsliv i 
samsvar med arealformålet kan tillates dersom 
viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt. 
Andre tiltak tillates ikke. Søknad om 
tilbygg/påbygg på eksisterende 
boligeiendommer vurderes særlig strengt.» 

 

 
Figur 13 Kommuneplankartet i kommuneplan for Trondheim 2012-
2024. 

Selve inntegningen i plankartet gjøres i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister, del 231, med linjesymbol «KpBestemmelsesgrense», se figur 14. Dette vil være 
en juridisk linje. For å gjøre linjen visuelt tydeligere i plankartet, kan det eventuelt legges en bredere, 
farget strek over, jf. rød strek i kommuneplankartet for Trondheim vist over.   

 
Figur 14 Utsnitt fra Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 2 , med linjesymbol 
«KpBestemmelsesgrense». 

                                                           
31 
https://www.regjeringen.no/contentassets/15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/master_plan_prodspek_del
2_tegneregler010715.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/master_plan_prodspek_del2_tegneregler010715.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/15bbfb35271b4f0d8839e32ebea37132/master_plan_prodspek_del2_tegneregler010715.pdf
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Videre anbefales det at kommunen knytter bestemmelser til LNF-formålet, som fortsatt vil gjelde 
som arealformål for bestemmelsesområdet. Dette vil til dels sikre tilsvarende byggeforbud som i 
markalovens § 5.  

For å vise et eksempel der dette er kombinert med bestemmelsesområde for marka, gjengis 
bestemmelser i kommuneplanen for Trondheim 2012-2024 for LNF(R)-områder: 

«35. Landbruks, natur og friluftsområder (LNFR) 
 
§ 35.1 Spredt bolig- og ervervsbebyggelse og tiltak som medfører nye boenheter er ikke tillatt, med 
mindre bebyggelsen er tilknyttet stedbunden næring. 
 
Ved søknad om fradeling av eksisterende bolig som er en følge av bruksrasjonaliseringstiltak i landbruket, godkjent etter 
jordlov og konsesjonslov, kan dispensasjon vurderes. Fradeling av boenheter som ligger på tunet tillates ikke. 
 
Nybygg og tilbygg tilknyttet landbruket skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø og landskapet. 
 
§ 35.2 Oppføring av ny eller utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det samme gjelder for bruksendring fra 
fritidsbebyggelse til bolig. 
 
Vurdering av dispensasjonssøknader i LNFR-områder 
 
I LNFR- områder legges hensynet til landbruk, natur og allmenn rekreasjon til grunn for kommunens forvaltning. Det tas 
særlig hensyn til langsiktig forvaltning av natur- og kulturlandskapet. 
 
For endringer på bebygde eiendommer legges det vekt på tiltakets tilpasning på eiendommen og helhetlige 
kulturlandskapsvurderinger. 
 
Der det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde bygninger og tun kan bruksendring til annen virksomhet vurderes. 
Endringen må kunne forsvares ut fra landbruks- virksomheten og bygningenes uttrykk og form skal opprettholdes.» 
 

Videre kan det også innenfor bestemmelsesområdet stilles krav til reguleringsplan, enten ved å 
benytte hensynssone etter PBL § 11-8 punkt d (sone for båndlegging av vedtak etter plan- og 
bygningsloven) eller bestemmelsesområde etter PBL § 11-9 punkt 1 (krav om reguleringsplan for 
visse arealer eller for visse tiltak). Gjennom reguleringsplan har kommunen et sterkere virkemiddel 
for å ivareta områder enn i kommuneplanen, fordi en reguleringsplan i større grad detaljerer både 
arealformål og bestemmelser. Reguleringsbestemmelser kan legge spesifikke restriksjoner for hva 
som er tillatt innenfor et avgrenset areal, men dersom dette har økonomisk betydning for 
privatpersoner kan det utløses rett til erstatning. Det vil fortsatt være arealformål LNF eller 
grønnstruktur som er aktuelle, men disse kan i reguleringsplanen deles ytterligere i underformål, jf. 
PBL § 12-5:  

 3. grønnstruktur, herunder areal for naturområder, turdrag, friområder og parker 

 5. landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder 
områder for jordbruk, skogbruk, reindrift, naturvern, jordvern, særlige landskapshensyn, 
vern av kulturmiljø eller kulturminne, friluftsområder, seterområder, og landbruks-, natur- og 
friluftsområder der kommuneplanens arealdel tillater spredt bolig-, fritidsbolig- og 
næringsvirksomhet 

 
Regulering vil være særlig aktuelt for deler av Nesoddmarka der det er behov for strengere 
restriksjoner for skogbruket, mer omfattende tilrettelegging for idrett og friluftsliv, viktige 
innfallsporter og rundt markahytter.  
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6.3 Konklusjon 

Det anbefales at Nesodden kommune: 

7. Gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftsliv og naturmangfold i Nesoddmarka.  
8. Utreder hvor det bør settes en grense for «bevaringsområde» marka. 
9. Utreder hvilke mindre enkeltområder som det eventuelt er grunnlag for å stille krav til 

reguleringsplan, verne etter naturmangfoldloven (jf. Verneplan for Indre Oslofjord32), 
herunder som frivillig vern, samt enkeltområder som er aktuelle for statlig sikring.  

10. Vedtar en langsiktig strategi med tilhørende strategikart med vernegrense for Nesoddmarka 
og grønnstruktur som har sammenheng med marka. Strategien bør også omfatte 
vernegrense for dyrka mark og utbyggingsgrense for tettstedene. 

11. Innarbeider vernegrense for Nesoddmarka som bestemmelseslinje i kommuneplankartet, 
tilsvarende som i strategikartet, med tilhørende planbestemmelser iht. PBL § 11-9. For LNF-
områder innenfor bestemmelsesområde utarbeides bestemmelser iht. PBL § 11-8.  

12. Initierer overfor fylkesmannen i Oslo og Akershus eventuelle prosesser med vern etter 
naturmangfoldloven og for statlig sikring i etterkant av vedtak av kommuneplanen. For 
frivillig vern initieres prosessen overfor skogeierforbundet eller den enkelte skogeier. 

Dersom nevnte anbefalinger gjennomføres anses Nesoddmarka å være ivaretatt på en god måte. Ut 
fra en samlet vurdering vil kommunen kunne oppnå målsetningen om bevaring av Nesoddmarka 
gjennom vern etter naturmangfoldloven, samt at restriksjoner for utbygging og andre tiltak reguleres 
av kommunen selv gjennom målrettede strategi- og planvedtak. Generelt regelverk vil gjelde slik at 
bl.a. miljøhensyn i skogbruket sikres gjennom skogloven med tilhørende forskrifter, 
motorferdselloven regulerer ferdsel, samt at allemannsretten ivaretas av friluftsloven. I tilknytning til 
skogsdrift vil dialog med grunneierne være særlig viktig. Inkludering av friluftsorganisasjonene er av 
betydning med tanke på kartlegging/stedfesting av verdier og søk etter hensiktsmessige løsninger for 
bevaring av disse.  

Markaloven er viktig for å ivareta friluftsinteressene i hovedstadsområdet og det er ikke grunnlag for 
å konkludere med at det bør utelukkes at Nesoddmarka innlemmes i området som omfattes av 
loven. Dette må imidlertid vurderes nærmere av kommunen selv og av departementet ut fra et 
overordnet perspektiv på Nesoddmarkas verdi og betydning som enkeltområde og for Marka som 
helhet, samt om utbyggingspresset er av tilsvarende karakter som for området som inngår i Marka i 
dag. Til forskjell fra store deler av Marka ligger Nesoddmarka i alle hovedsak innenfor én enkelt 
kommune og kommunen selv har dermed mer kontroll over arealutviklingen. Uansett vil dette være 
en prosess som kommer til å ta tid, blant annet fordi det kreves en lovendring. Kommende 
kommuneplan bør eventuelt beskrive om det er et ønske fra kommunens side å starte en prosess 
med målsetning om at Nesoddmarka innlemmes under markaloven. Arbeidet bør gjøres i samarbeid 
med Frogn kommune for å sikre området som går på tvers av kommunegrensene. Det antas at det er 
ønskelig fra departementets side at et initiativ samordnes med andre kommuners eventuelle ønsker 
om å innlemme områder under markaloven, slik at dette kan gjøres som en samlet prosess. 
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