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Høringsuttalelse om forslag til ny skogbruksforskrift
Marka er rekreasjonsområde for ca. 1.2 millioner innbyggere og undersøkelser viser at store
deler av befolkningen bruker Marka. Bymiljøetaten i Oslo sin undersøkelse viser at hele 86 %
av befolkningen bruker Marka minst en gang i året. Om lag halvparten av befolkningen er
storforbrukere og bruker Marka minst en gang i uka. Det nye forslaget til skogbruksforskrift
er derfor en viktig sak for natur-, idretts- og friluftslivsorganisasjonene som representerer
store deler av befolkningen.
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har derfor i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv
(FNF) Oslo og FNF Akershus hatt en grundig og konstruktiv prosess med mål om at
organisasjonene skal komme fram til en felles høringsuttalelse.
Prosessen startet med et medlemsmøte hvor departementet og skogeierne sammen med
organisasjonene holdt innlegg. Formålet med møtet var å få saken opplyst på en god måte
og få fram alle fakta. I møtet besluttet organisasjonene å opprette en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et høringsforslag.
Det er et stort mangfold og spenn blant de organisasjonene som står bak forslaget som nå
oversendes Landbruks- og matdepartementet. Til tross for det store spennet har
organisasjonene kommet fram til et felles forslag. Det er et tydelig signal til departementet
om at våre innspill må hensyntas og innarbeides i forskriften.
Vi mener det nye forslaget til skogbruksforskrift ikke er i tråd med Stortingets mål om at
restriksjonsnivået skal opprettholdes på samme nivå, og det er viktig at balansen mellom
skogbruksinteressene og markainteressene opprettholdes. Vi mener derfor at all
næringshogst, uansett størrelse, må meldes, og organisasjonene må ha rett til å komme med
begrunnede innvendinger.
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Organisasjonene har forståelse for at Regjeringen ønsker å avbyråkratisere og forenkle
skogbruket, og vi mener vårt forslag til endringer har hensyntatt dette. Organisasjonene vil
også understreke at de ønsker et nært og godt samarbeidsforhold med skogbruket i Marka
der begge parter har respekt for hverandres roller og primæroppgaver.
Vi håper departementet finner våre forslag, som dere finner vedlagt, konstruktive, og vi
imøteser en invitasjon til en samtale om våre forslag.
Vennlig hilsen

Hans-Petter Aas
Styreleder
Oslo og Omland Friluftsråd

Dag Olav Brækkan
Styreleder
FNF Oslo

Denne uttalelsen er utarbeidet i samarbeid med og støttes av:
•

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

•

Skiforeningen

•

Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus

•

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo

•

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

•

Oslo idrettskrets

•

Bærum Natur- og Friluftsråd

•

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus

•

Frognmarkas Venner

•

Lillomarkas Venner

•

Miljøforeningen Akerselvas venner

•

Naturvernforbundet i Bærum

•

Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus

•

Oslo Elveforum

•

Romerike lokallag av Fortidsminneforeningen

Sverre A. Larssen
Styreleder
FNF Akershus
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Natur-, idretts- og friluftslivsorganisasjonene
uttaler og foreslår at følgende innarbeides i ny
skogbruksforskrift:
Forvaltningen må skje gjennom åpne og transparente prosesser
Organisasjonene mener at forvaltningen av skogbruket må skje gjennom åpne og
transparente prosesser med god adgang til medvirkning fra organisasjonene, slik at man
unngår at kvaliteter knyttet til idrett, friluftsliv, naturopplevelse, naturmiljø, landskap og
kulturminner går tapt. Marka er rekreasjonsområde for 1.2 millioner, og det er derfor viktig
at også andre enn kommunen og skogeierne får medvirke i prosessen.
Organisasjonene ber også om at viktige føringer for skogsdriften i Marka framgår av
forskriftsteksten slik at friluftsliv, idrett og naturopplevelser blir ivaretatt.
Det nye forslaget er ikke i tråd med Stortingets mål om samme restriksjonsnivå
Forslaget til ny forskrift er ikke i tråd med Stortingets mål hvis restriksjonsnivået skal
opprettholdes på samme nivå som tidligere. Det er viktig at balansen mellom
skogbruksinteressene og markainteressene ivaretas.
Formålsparagrafen må endres
Formålsparagrafen må likestille skogbruket og markainteressene slik det også fremstilles i
høringsnotatet fra departementet: «Målet med ny forskrift er å lage et enklere regelverk.
Forskriften skal dessuten legge til rette for utøvelse av skogbruk i Marka og ivareta de
særlige miljøverdiene i Marka herunder friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner.» Vi
mener derfor at ordet «som» i departementets forslag til formålsparagraf må byttes ut med
«og». Vi mener også at formålsparagrafen må omfatte idrett og naturopplevelse i tråd med
markalovens formålsparagraf.
Registreringene av verdiene i Marka må ivaretas
Registrering av natur-, idretts-, kultur- og friluftsverdiene i Marka er avgjørende for at
Markas verdier ivaretas for fremtidige generasjoner. Arbeidet med kartleggingen av disse
verdiene må derfor intensiveres slik at man får et bedre grunnlag for vurdering av natur-,
idretts-, kultur- og friluftsverdiene. Dette vil være til hjelp for både skogbrukere og
organisasjoner. I slikt registreringsarbeid er markaorganisasjonene og deres medlemmer en
viktig ressurs.
Organisasjonene støtter forslaget om å opprette en nettportal
Organisasjonene støtter forslaget om at hogstene skal meldes inn på en nettportal.
Meldingene må legges inn på kart der alle tilgjengelige data om natur-, kultur- og
friluftslivsverdier fremgår. Skiforeningens Markadatabase og DNT sin database UT.no er
eksempler på gode kartkilder for friluftsliv.
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All næringshogst må meldes og legges inn på nettportalen
Organisasjonene mener at meldeplikten skal omfatte all næringshogst i Marka.
Begrensningen av plikter til hogstflater over 10 dekar vil kunne medføre at store natur-,
kultur-, idretts-, friluftslivs- og opplevelsesverdier kan gå tapt.
All næringshogst, uansett størrelse, skal legges inn på nettportalen. Dette skal gjøres på en
måte som effektiviserer arbeidet for skogeierne, landbrukskontoret og organisasjonene.
Organisasjonene må ha enkel tilgang til nettportalen og varsles når det kommer nye
meldinger, f.eks. gjennom en abonnementsordning.
Frist for begrunnet innvending
Vi mener at en frist for begrunnet innvending på fire uker fra meldingen er lagt ut på
nettportalen er nødvendig for at organisasjonene skal rekke å vurdere meldingen på en
tilstrekkelig god måte.
Plikt til å fatte vedtak
Landbrukskontoret skal ha plikt til å fatte vedtak der det er kommet inn begrunnede
innvendinger fra organisasjonene. Organisasjoner som har friluftsliv, idrett, naturvern eller
kulturvern som formål, skal ha rett til å komme med begrunnede innvendinger og påklage
vedtak fattet av kommunen, jfr. markalovens § 16.
Begrensede hogster kan ikke igangsettes
Hogster som er begrenset av vedtak fra kommunen kan ikke igangsettes før klagefristen på
tre uker er utløpt (Klagefristen er 3 uker jf. Forvaltningslovens § 29).
Hvis ikke skogeieren hører noe fra landbrukskontoret innen fire uker etter at
hogstmeldingen er lagt ut på nettportalen, står vedkommende fritt til å avvirke skog i
henhold til meldingen.
Forskriftens virkeområde
Organisasjonene mener at det nåværende virkeområde for forskriften bør opprettholdes.
Begrunnelsen for dette er at viktige natur-, friluftslivs - og idrettsområder, ofte nær
bebyggelsen, vil havne utenfor om en benytter markalovens grenser.

