
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversendelse av «Fylkesmannens rapport: Oppfyller Østmarka 

naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark?» 

 
Vi viser til oppdrag fra Miljødirektoratet om å innhente og sammenstille et kunnskapsgrunnlag 

for vurdering av om Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til 

nasjonalparker (se vedlagt supplerende tildelingsbrev). 

 

Vedlagt følger vår rapport. I rapporten beskriver og vurderer vi naturverdier, skogstruktur og 

inngrep i Østmarka. For å vurdere om inngrepene i Østmarka kan aksepteres innenfor en 

nasjonalpark, er det gjort en sammenligning med hva slags inngrep som ligger inne i eksisterende 

nasjonalparker i Norge. Naturverdiene og inngrepenes plassering i forhold til hverandre har vært 

førende for om Østmarka vurderes å oppfylle naturmangfoldlovens krav til størrelse på 

nasjonalpark. 

 

Av rapporten fremkommer Fylkesmannens anbefaling som følger: 

«Med utgangspunkt i eksisterende kunnskap om naturverdiene i Østmarka, er det vår vurdering 

at området som er vurdert har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til 

nasjonalpark når det gjelder «særegne eller representative økosystemer». I regional 

sammenheng vurderer vi at man gjennom opprettelse av nasjonalpark i Østmarka kan oppnå 

store og sammenhengende arealer med biologisk gammel skog, særlig på grunn av skogens 

allerede høye alder.  

 

Ut fra gjeldende praksis for hva som tillates av inngrep i nasjonalparker, antas de to større 

kraftlinjene på 300 og 420 kV å være for store til å kunne inkluderes i en nasjonalpark. 

Tilsvarende gjelder de regulerte vannene Elvåga og Børtervanna. Disse større inngrepene bør 

kunne legges utenfor en vernegrense ved å dele en eventuell nasjonalpark i to eller tre deler. For 

å oppnå tilstrekkelig god arrondering, vil enkelte inngrep måtte inngå i en nasjonalpark. Dette er 

imidlertid inngrep som etter dagens praksis for nasjonalparker antas å kunne innlemmes, uten at 

kravet til fravær av «tyngre naturinngrep» som nevnt i naturmangfoldlovens § 35 utfordres. Vi 

mener det ved behov bør være mulig å tilbakeføre flere mindre inngrep.  

Det er vår vurdering at arealene med viktig natur er store nok til å utgjøre en nasjonalpark i 

Østmarka, på tross av inngrepene og særlig i kombinasjon med eksisterende verneområder.»  

 

Vi har ikke gjennomført tilleggskartlegginger i forbindelse med denne utredningen, i hovedsak 

fordi vi mener vi har hatt god nok tilgang på kunnskap til å gjøre en overordnet vurdering på 
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grunnlag av det som alt finnes av kartlegginger. Tidsknapphet har også spilt inn. Dersom det 

startes en verneprosess, kan det være nyttig og nødvendig med nye naturfaglige registreringer.  

 

Vi publiserer rapporten på vår nettside www.fmoa.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Lien  

fung. fylkesmiljøvernsjef Erlend Ygre Fines 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


