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Oslo, 23. oktober 2017

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Forslag til ny markaforskrift og endringer i landbruksveiforskriften høringsuttalelse
Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 7.7.2017 angående høring av forslag til ny forskrift om
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner (markaforskriften), og endring i
forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier
(landbruksveiforskriften), (deres ref.: 15/631).
Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til
sammen rundt 920.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige
friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv.
Departementet skriver i høringsbrevet at et av målene med de foreslåtte endingene er reduksjon
av unødvendig byråkrati både for næringen og for kommunene. Norsk Friluftsliv har forståelse
for ønske om forenkling og reduksjon i unødvendig byråkrati, men vi er mot endringer som går
utover muligheter for medvirkning fra natur- og friluftslivsorganisasjoner og allmennheten
forøvrig og endringer som kan føre til en dårligere forvaltning av natur- og friluftslivsverdier.
Marka rundt Oslo er rekreasjonsområde for ca. 1,2 millioner innbyggere og er derfor av svært
stor nasjonal verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Formålet med markaloven er blant annet å
sikre Marka mot framtidige inngrep som kan forringe områdets verdi for friluftsliv og
naturopplevelse. Det er derfor etter Norsk Friluftsliv oppfatning viktig ikke å gjøre endringer i
lover og forskrifter som svekker mulighetene til medvirkning i forvaltningen av Marka.

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,
Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,
Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

I høringen foreslår departementet flere endringer, men vi vil fokusere på fire forslag til endringer:

1. Endre meldeplikten for hogst slik at det ikke trengs et positivt vedtak fra kommunen
før hogsten kan gjennomføres
I dag er det slik at hogst skal meldes til kommunen og det trengs et positivt vedtak før hogsten
kan igangsettes. Dersom kommunen finner at hogsten medfører vesentlig ulempe for friluftsliv,
naturmiljø, landskap, kulturminner eller vannforsyning kan kommunen nekte hogst eller gi
nærmere pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres. Kommunens vedtak kan påklages.
Dette foreslås endret slik at hogst meldes som før, men at det ikke trenges et positivt vedtak fra
kommunen før hogsten igangsettes. Skogeier kan derfor sette i gang hogsten hvis skogeier ikke
hører noe inne tre uker. For å sikre innsyn og medvirkning legger departementet opp til en
innsynsløsning som kan gjøre hogstmeldingene tilgjengelig for alle. Dette gjør at allmennheten
kan gi innspill til kommunen i forkant av kommunens vurdering og eventuelle vedtak.
Norsk Friluftsliv mener forslaget om endringer fra aktiv til passiv tilbakemelding på
hogstmeldinger vil svekke muligheten for natur- og friluftslivsorganisasjonene og allmennheten til
medvirkning. Blant annet vil mangel på et kommunalt vedtak frata organisasjonene mulighet til å
klage på en hogst. Norsk Friluftsliv går derfor mot en slik endring som fratar organisasjonene
klagemuligheten.
Imidlertid vil det være positivt med en innsynsløsning som gjør hostmeldingene tilgjengelig for
alle. Dette vil gjøre det lettere for natur- og friluftslivsorganisasjonene og allmennheten å komme
med innspill til kommunen i forkant av kommunens vurdering og vedtak. Norsk Friluftsliv
støtter derfor etablering av en slik innsynsløsning.

2. Innføre en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 dekar
Det er i dag ingen nedre grense for størrelsen på hogster som skal meldes. Nå foreslås det at
hogster på inntil 10 dekar skal fritas for meldeplikt. Begrunnelsen for dette forslaget er først og
fremst at kommunen får færre saker å behandle og at det for næringen vil bety mindre byråkrati.
Mindre hogster vil også kunne berøre viktige natur- og friluftslivsverdier, noe også departementet
påpeker i høringsnotatet. Det er derfor viktig at natur- og friluftslivsorganisasjonene og
allmennheten også kan komme med innspill til slike mindre hogster. Norsk Friluftsliv støtter
derfor ikke denne endringen.
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3. La markaforskriften få samme grense som markaloven
Det er i dag ikke samsvar mellom markalovens virkeområde og markaforskriftens område. Det
foreslås derfor å endre dette slik at markaloven og markaforskriften skal gjelder for samme
område. En slik endring vil føre til at områder (blant annet Varåsmarka) vil komme inn i
markaforskriften og et område (Svartskog) vil falle utenfor markaforskriften.
Norsk Friluftsliv har forståelse for ønske om at markaloven og markaforskriften skal omfatte
samme område. Svartskog er imidlertid et svært viktig friluftslivsområde for store
befolkningsmengder i Follo og søndre deler av Oslo. Vi støtter derfor ikke at Svartskog tas ut av
markaforskriften, men at dette heller løses ved å ta Svartskog inn i markaloven.

4. Endringer som gjør at Fylkesmannen i Oslo og Akershus som skal være klageinstans
uavhengig av i hvilket fylke eiendommen ligger i
Det foreslås at endringer som gjør at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften skal behandles
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er en oppfølging av målet om en helhetlig
forvaltning av Marka og gjelder allerede saker etter markaloven.
Norsk Friluftsliv støtter målet om en helhetlig forvaltning av Marka, og støtter derfor forslaget til
endring som gjør at Fylkesmannen i Oslo og Akershus også behandler klagesaker etter
landbruksveiforskriften.

Vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv

Lasse Heimdal
generalsekretær

Hans Erik Lerkelund
fagsjef naturforvaltning
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