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FORORD

Skiforeningen er en av Norges største friluftslivsorganisasjoner med 73 000 medlemmer. 
Virkeområdet er i hovedsak de områdene i Oslo og nærliggende kommuner som omfattes av markaloven. 

Skiforeningen tilrettelegger for at flest mulig mennesker bruker Marka hele året, samtidig som 
naturkvalitetene og naturopplevelsene ivaretas. En rekke faktorer har betydning for hvordan 

Skiforeningen ivaretar formålet, utfører samfunnsoppdraget og jobber for å videreføre skitradisjonen 
til nye generasjoner.

Marka er et av Norges mest brukte frilufts- og rekreasjonsområder, og med en ventet be-
folkningsvekst følger økt bruk. Samtidig gjør et varmere, våtere og villere vær tilretteleggingen for 
friluftslivet mer krevende hele året. Vi må regne med at flere mennesker får lengre vei til områder med 
snø. Det grønne skiftet medfører endringer i folks atferd, og stiller større krav til miljøvennlige løsninger 
og kortreiste naturoppleveser og aktiviteter. 

Skiforeningen har gjennom årene arbeidet for å bevare Marka som friluftslivsområde, gjennom 
tilrette leggingsarbeidet, som samarbeidspartner og som påvirker i plan- og utredningsprosesser. 

Foreningen har uttalt seg i saker om kraftutbygging, veibygging, vannforsyning, jernbane og 
boligbygging. Foreningen bidro i arbeidet med en egen markalov, som ble vedtatt i 2009. 

Skiforeningen skal være en tydelig stemme på vegne av medlemmene i saker som gjelder tilrettelegging, 
bruk, sikring og vern Marka. Dette dokumentet danner grunnlaget for Skiforeningens uttalelser i 
høringer, enkeltsaker og det offentlige rom.

Oslo oktober. 2021
 

Stian Berger Røsland
styreleder i Skiforeningen    
 

Erik Eide
generalsekretær i Skiforeningen
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En rekke forhold i samfunnet har betydning for 
Skiforeningens virksomhet. De mest sentrale 
utviklingstrekkene beskrives her.

BEFOLKNINGSUTVIKLING OG MANGFOLD
Marka er et av landets mest bruke og populære 
områder for ski og friluftsliv. Flere og flere 
bruker eller ønsker å bruke Marka, og Skifore-
ningen opplevde særlig vekst i forbindelse med 
covid-pandemien. Dette er en positiv trend Ski-
foreningen skal forsterke og legge til rette for på 
en bærekraftig måte. 

Vi vet at det er store forskjeller i deltakelse 
i friluftslivet. Studie av friluftsliv blant barn og 
unge i Oslo (NIH, 2020) viser at bruk av Marka 
til ski og friluftsliv har sammenheng med alder. 
Friluftsliv er gjerne en familieaktivitet. De som 
vokser opp i familier som er aktive brukere av 
Marka, blir ofte markabrukere selv. Ungdom 
velger gjerne å bruke fritiden til andre aktivi-
teter. Blant eldre viser levekårsundersøkelsen 
2019 at de som er aktive ofte er veldig aktive. 
Denne gruppen forventes å øke betydelig de 
neste tiårene (jf. Nasjonale befolkningsfram-
skrivinger i SSB).

De som bor nær Marka eller som har gode 
transportmuligheter til nærmeste utfartssted, 
bruker den oftere. Ulike funksjonsnedsettelser 
kan også begrense adgang til ski- og friluftslivs-
aktiviteter i Marka. 

Undersøkelsene viser også at friluftslivs-
deltakelse har sammenheng med sosiale og 
økonomiske ressurser. Befolkning med god 
økonomi har gjennomgående høyere del tagelse. 
Tilrettelegging, informasjon og tilgang på eg-
net utstyr ser ut til å øke bruken av Marka. I 
stortingsmeldingen om friluftsliv (nr. 18, 2015 
- 2016) vektlegges nærområdenes betydning 
for aktivitet. Folk ønsker å bruke Marka på 
ulike måter, og ulik bruk krever ulik form for 
tilrettelegging. Et eksempel som blir tatt opp i 
meldingen er at innvandrere med ikke-vestlig 
bakgrunn særlig etterspør sosiale møteplasser 
som parker og trygge, opplyste ferdselsårer nær 
bebyggelse. 

TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER
Rapporten Jakten på skiføret fra 2015 gir Ski-
foreningen et godt kunnskaps- og tiltaks-
grunnlag for å kunne møte en fremtid med 
en usikker snøsituasjon. Rapporten beskriver 
klimautviklingen og hvordan vi må regne med 
stadig mindre snø og vanskeligere skiforhold i 
Skiforeningens område. Rapporten inneholder 
forslag til en rekke tiltak for å sikre et skiløype-
tilbud i snøfattige vintre. Godt tilrettelagte 
løypenett anses å være det viktigste tiltaket for 
å møte klimautfordringene. Snøproduksjonsan-
legg er også et viktig bidrag.

Kompetansenettverket Norske Skispor er et 
viktig bidrag for å dele løsninger og kunnskap 
om hvordan man best kan sikre skiføret. Nett-
verket ledes av Skiforeningen og består av aktører 
i løypekjørermiljøene fra hele landet. 

DET GRØNNE SKIFTET
Innen 2030 skal klimagassutslippene reduseres 
med minst 50 prosent sammenlignet med ut-
slippsnivåene i 1990 (jf. Norges klimamål 2020 i 
Parisavtalen). Innen 2050 skal Norge ikke leng-
er ha utslipp som bidrar til global oppvarming. 
Det grønne skiftet medfører endringer i folks 
atferd og stiller større krav til miljøvennlige 
løsninger. Skiforeningen sikrer et bærekraftig 
friluftsliv gjennom å tilrettelegge for aktiviteter 
nær der folk bor. Kortreiste naturopplevelser og 
aktiviteter er viktige bidrag til det grønne skiftet.

Utviklingstrekk

Skiforeningen sikrer et 
bærekraftig friluftsliv 
gjennom å tilrettelegge 
for aktiviteter nær der
folk bor.

“
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Skiforeningens standpunkt i markasaker
BÆREKRAFT
Friluftslivsmulighetene i Marka er noe av det 
mest verdifulle vi som bor i og rundt hovedstaden 
har. Kort vei til skiløyper, stier og sykkelveier, 
markastuer, teltplasser og badevann. At det er 
enkelt å være aktiv der man bor, har en positiv 
klimaeffekt.  

Skiforeningen jobber hver dag for at alle 
deler av driften er så bærekraftig og klimavennlig 
som mulig. På mange områder kan vi vise til 
gode resultater, på andre områder kan vi bli 
bedre.  
Skiforeningen skal
• fremme det kortreiste friluftslivet gjennom 
å tilrettelegge for at Marka skal kunne brukes 
bærekraftig hele året
• tilby brukerne sykkel- og skibuss for å kunne 
komme seg ut i Marka på en miljøvennlig måte
• spre kunnskap for å inspirere og lære brukerne 
å ta vare på naturen de ferdes i
• ved forvaltning av eiendommer ha et sterkt 
miljøfokus
• vektlegge og integrere miljøhensyn ved inn-
kjøp av produkter og materialer
• fortrinnsvis velge gjen-/ombruk av materialer

Skiforeningen er miljøfyrtårnsertifisert og 
skal kontinuerlig jobbe for å forbedre miljø-
prestasjoner.

Les mer om Skiforeningens miljøarbeid her: 
www.skiforeningen.no/barekraft 

MARKALOVEN OG MARKAGRENSEN
Markaloven sikrer Marka til natur, friluftsliv 
og idrett (se side 17). Markagrensen er vedtatt 
i markaloven, og definerer hvilke geografiske 
områder som er omfattet av loven. Skiforenin-
gen mener at markaloven er viktig og verdifull 
fordi den definerer en helhetlig forvaltning 
av Marka og sikrer markagrensen. Den gir 
plass og muligheter for et mangfold av frilufts- 
og idrettsaktiviteter, samtidig som naturen 
beskyttes og ivaretas for senere generasjoner. 
Skiforeningen ønsker en enklere praktisering 
av markaloven for å sikre en fornuftig tilrette-
legging av skiløyper.

Befolkningsvekst vil øke presset for utbygging 
innenfor markagrensen og i områder som 
grenser opp mot markagrensen. Skiforeningen 
mener prinsipielt at markagrensen må ligge 

fast. Grensejusteringer kan bare aksepteres 
dersom friluftsliv-, natur- og kulturverdier ikke 
forringes og slik at eventuelle grensejusteringer 
ikke medfører at Markas areal reduseres. 

NATUR OG HELSEGEVINST
Mulighet til å leve et aktivt liv der man bor er 
avgjørende i et folkehelse- og inkluderings-
perspektiv. Skiforeningen mener det bør 
stimuleres til og tilrettelegges for fritids- og 
ferievaner i nærmiljøet, og ønsker at brukere 
skal oppleve Marka som en pause fra den hektiske 
hverdagen.  

Marka skal være et naturlig sted for rekreasjon 
for flest mulig mennesker slik at fysisk og mental 
helse ivaretas. Tilrettelegging av skiløyper og 
stier er en god samfunnsinvestering.

TILGJENGELIGHET OG NÆROMRÅDER
Det skal være enkelt og attraktivt å komme seg 
ut i Marka.

Skiforeningen støtter at det tilbys gode 
kollektivtilbud til utfartssteder i flere deler av 
Marka og vil fortsatt bidra med tilbud som 
markabusser (for skiløpere, syklister og løpere/
turgåer).

Selv om bruk av kollektivtransport skal være 
det som formidles som prioritert reisemåte vil 
det også være et behov for utfartsparkeringer. 
For å få flest mennesker til å bruke Marka må 
det være tilstrekkelig parkeringskapasitet på 
utfartspunkter i og rundt Marka. 

I tillegg må godt tilrettelagte traseer 
forbinde boligområder med Markas inn-
fartsårer. Her kan løsninger som veiskulder, 
separat trasé parallelt med veien eller adskilt 
trasé være aktuelt. Slik tilrettelegging kan øke 
sikkerheten og tilgjengeligheten for eksempel-
vis syklister, gående, funksjonshemmede, rulle-
skiløpere og løpende. Asfalterte forbindelser 
mellom boligområder og Marka er attraktive 
for mange brukergrupper som på en enkel og 
miljøvennlig måte får adkomst til Marka. 

TILRETTELEGGING OG VERN
Skiforeningen mener at vern er et viktig 
virkemiddel for å sikre naturverdier i et 
langsiktig perspektiv, men foreningen er imot 
unødvendige og ikke-begrunnede restriksjoner 
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som innskrenker allemannsretten og utøvelse 
av idrett og friluftsliv. Marka er en ressurs som 
skal bevares for fremtidige generasjoner. 

Fornuftig bruk er det beste vern. Skifore-
ningen går inn for en helhetlig forvaltning av 
Marka der det legges til rette for ulike bruker-
grupper og for flerbruk. Dette gjennom kom-
binasjon og samspill mellom tilrettelegging for 
idrett og friluftsliv, skogbruk og vern.

For Skiforeningen kan det være utfordren-
de dersom områder som allerede gjennom 
mange års arbeid er tilrettelagt for friluftsliv og 
skiløyper, vernes. Det er viktig å sikre at etablert 
friluftsliv i størst mulig grad kan videreføres i 
verneområder samtidig som formålet med ver-
net bevares. I disse områdene må tilrettelegging 
og vern sees i en helhetlig sammenheng. Ski-
foreningen mener derfor at eksisterende løypet-
raseer i verneområder må kunne vedlikeholdes, 
oppgraderes og maskinprepareres. Et mangfold 
av ferdselsårer øker tilgjengeligheten og styrker 
friluftsverdiene og opplevelsesmulighetene. 
Samtidig kanaliserer skiløyper og andre ferd-
selsårer bruken, og dermed minsker slitasje og 
annen negativ påvirkning. 

En konsekvens av ulike regelverk kan være 
at utbedringsarbeider på deler av en strekning 
ikke tillates og at sammenhengen i løypenettet 
dermed brytes. Preparering av sammenhen-
gende løypenett er mindre ressurskrevende og 
dermed også mer miljøvennlige.

Det er viktig å skille mellom be-
folkningsnære områder og områdene innover i 
Marka. Skiforeningen går inn for en større grad 
av tilrettelegging i de befolkningsnære om-
rådene. Lenger innover i Marka bør naturens 
uberørte preg ha høyere prioritet. 

Skiforeningens hovedfokus er knyttet til 
vedlikehold av eksisterende traseer. Omleggin-
ger kan være aktuelt, for eksempel rundt vann 
og myrer. Dette behov forventes å øke grunnet 
klimaendringene. Tiltak for å sikre løypene 
og forbedre standarden er i dag nødvendige 
for å kunne opprettholde et skitilbud i snøfat-
tige vintrer. Steiner som tidligere ikke var et 
problem, kan nå skape store problemer både 
ved preparering og for brukerne. Vekslende 
værforhold fører tidvis til mye vann i terrenget 
også vinterstid med påfølgende problemer 
i form av issvuller og våte partier. Dette er 
viktig å kunne begrense gjennom vedlikehold 
eller oppgraderinger av løypene. Som for alle 

andre løyper i Marka vil det i fremtiden være 
avgjørende om løypene i verneområdene tåler 
ekstremvær og kan prepareres på lite snø.

KULTURHISTORIE OG KULTURMINNER
Marka har en unik historie knyttet til skog- 
og landbruk, gruvedrift og kraftproduksjon. 
Disse næringene skapte grunnlaget for et 
befolkningsrikt samfunn som har gitt oss 
gårder og plasser, veier, demninger og andre 
kulturminner. Dette gir friluftslivet i Marka en 
ekstra dimensjon. Å oppleve Markas historie 
gjennom sporene beriker friluftslivet. 

Skiforeningen ønsker å støtte opp om at 
gamle kulturmiljøer i Marka vedlikeholdes og 
restaureres til glede for friluftslivet, og mener 
at kulturhistorien og kulturminnene vil gi en 
ekstra dimensjon til turen og berike opplev-
elsene. Kjentmannshåndboka er et eksempel 
på hvordan Skiforeningen synliggjør kultur-
minnene i Marka og øker turfolkets bevissthet 
og kunnskap om disse verdiene. 

Skimuseet  formidler blant annet en histor-
isk bakgrunn om ski og utstyr som kan berike 
turopplevelsen i Marka.

HENSYNSFULL FERDSEL
Allmannsretten sikrer rett til ferdsel og 
opphold i naturen slik at man har rett og 
mulighet til å utøve friluftsliv. Dette forutsetter 
at alle brukergrupper opptrer hensynsfullt og 
med varsomhet.

Skiforeningen mener at brukerkonflikter 
best løses gjennom samarbeid, informasjon 
og hensyn mellom brukergruppene, fremfor 
lovregulering. Brukerne av Marka har ulike 
interesser og behov, og der det ferdes mange 
mennesker kan det oppstå konflikter. 

Ett eksempel er når syklister og gående 
bruker skiløypene om vinteren. Skiforenin-
gen oppfordrer alle til å vise hensyn slik at 
skiløypene ikke ødelegges. Skiforeningen 
preparerer skiløyper for skiløpere. I barmark-
sesongen oppfordres syklister til å sykle hen-
synsfullt og avpasse farten etter sted, føre, sikt 
og trafikkforhold, slik at det ikke oppstår fare. 

Foreningen gir informasjon om skikk og 
bruk i Marka i ulike kommunikasjonskanaler 
og fora, og bidrar til å spre trafikken i Mar-
ka gjennom digitale turverktøy med kart og 
turforslag. 
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SYKLING 
Skiforeningen er positiv til både tradisjonell 
sykling og el-sykling i Marka. Skiforeningen 
ønsker å påvirke brukere og samarbeide med 
andre aktører som fremmer sykling i Marka 
slik at sykkelbruken blir en positiv aktivitet for 
alle brukergrupper. 

Større slitasje på utsatte stier øker behovet 
for tilrettelegging og informasjon. Skiforenin-
gen oppfordrer syklistene i Marka til å unngå 
stier som er mye utsatt for slitasje og mener at 
det på egnede steder, i bynære områder, bør 
tilrettelegges for egne traseer for stisykling. 

For å unngå økt slitasje og brukerkonflik-
ter anbefaler Skiforeningen at det gjennom 
enkel tilrettelegging etableres faste traseer for 
terreng sykkelritt. 

I strategidokument Sykling i Marka, Ski-
foreningens rolle (2020), beskrives foreningens 
satsing på tilrettelegging for sykling i Marka.

IDRETTS- OG FRILUFTSLIVSANLEGG
Skiforeningen er positiv til etablering av 
idretts- og friluftslivsanlegg som stimulerer 
til bruk av Marka i tråd med markalovens 
bestemmelser. Slike anlegg bør legge til rette 
for varierte tilbud og henvende seg til et 
mangfold av brukere. De bør lokaliseres på 
naturlige områder nær bebyggelse ved Marka 
og med gode adkomstmuligheter. Samtidig må 
det legges til rette for lett og god tilgjengelighet 
videre innover i Marka. Skiforeningen ønsker 
å prioritere snøproduksjon i anleggene for å 
sikre gjennomføring av skiskolene og for å 
kunne tilby skimuligheter tidlig i sesongen og i 
snøfattige vintre.  

Etablering av slike idrett- og friluftsanlegg 
kan være viktig for å styrke markagrensen og 
gi den økt beskyttelse mot øvrige utbyggingsin-
teresser. 

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR OG ANLEGG
Mange vann i Marka er regulert og har en 
demning. Disse vannene er viktige for både fri-
luftsliv og naturmangfold, men til problem for 
dameier da demninger som ikke lenger brukes 
må vedlikeholdes til store kostnader. 

Myndighetene kan åpne for offentlige 
infrastrukturanlegg i Marka som veier, jern-
bane, demninge, vannforsyningssystemer og 

kraftledninger (jf. markaloven). Anleggene kan 
representere store inngrep og være til hinder 
for naturopplevelse og praktisering av idrett og 
friluftsliv. Skiforeningen vil aktivt uttale seg og 
avgi høringsuttalelser i saker som omhandler 
Marka. For eksempel er foreningen opptatt av 
at det iverksettes kompenserende tiltak hvis 
idrett- og friluftsmulighetene forringes.

Eksisterende demninger skaper vakre 
vannspeil og et åpent landskap som gir en god 
naturopplevelse. Skiløyper over islagte vann 
er populære. Turskøyting på islagte vann gir 
gode vinteropplevelser tidlig på sesongen og i 
snøfattige vintrer. Skiforeningen mener derfor 
det er viktig å beholde demninger i Marka.

Høyspentmaster er voldsomme i et 
landskapsbilde, men de skaper også en åpenhet 
som spesielt vinterstid kan gi utsikt og både 
mer sol og snø inn i løypene. Skiforeningen 
mener at høyspentmaster kan fjernes.  

VEIER OG TRASEER FOR 
FLERFUNKSJONELT BRUK 
Veier i Marka har en viktig funksjon for 
frilufts livet. Med mildere klima har veiene blitt 
stadig viktigere for å kunne tilby skiløyper på 
lite snø, herunder som tidligløyper. Det er lite 
ønskelig med ytterligere veibygging i Marka. 
Der hvor det fra skogbrukets side er behov for 
nye veier, mener Skiforeningen at de bør være 
fordel for idrett og friluftslivet. Skiforeningen 
ønsker å opprettholde en god dialog med 
grunn eierne om bruk av veiene til friluftslivs-
formål, særlig som skiløyper.

Helårstraseer benyttes som skiløyper om 
vinteren og annen ferdsel i barmarksesongen. 
De har stor grad av opparbeiding, med fast og 
jevnt toppdekke, og kan prepareres også på lite 
snø. Hovedformålet er idrett og friluftsliv, men 
de skal også kunne fungere som landbruksvei 
ved skogdrift. Skiforeningen mener at helår-
straseer i Marka, særlig i randsonen, er positive 
tiltak for å sikre skimulighetene ved lite snø 
og skape et helhetlig tilbud sommer og vinter. 
De er også et lavterskeltilbud for nye marka-
brukere. Der hvor det anlegges helårstraseer 
bør gruslagt toppdekke være egnet for sykling, 
rulleski, barnevogn og rullestol.

Skiforeningen mener at asfalterte traseer bør 
tillates i anlegg tilrettelagt for langrenn. Utover 
disse arenaene bør det ikke asfalteres i Marka. 
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SKOGSDRIFT
Grunneiere er pålagt å følge gjeldende regler 
for hogst i Marka slik at også friluftslivets inter-
esser ivaretas, f.eks. ved opprydding etter hogst 
(jf. Skogbruksloven og forskrift om skogbehan-
dling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (Marka)). Kommunalt 
eid skog har til formål å ha areal til frilufts-
aktiviteter for innbyggerne. I f.eks. Mål og 
retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo 
kommunes skoger (2016) står det følgende: 
«Forvaltningen skal ha bruker- og verneinter-
essene som bærende grunnlag og økonomiske 
hensyn skal underkastes disse. Forvaltning 
og skjøtsel skal legges opp på en måte som 
tar hensyn til forholdet mellom friluftsliv, 
idrett og naturvern.» Skiforeningen mener at 
i kommunalt eid skog innenfor Marka, bør 
hensynet til friluftslivet og naturverdiene veie 
tyngre enn hensynet til økonomisk resultat av 
skogsdriften. Skiforeningen har forståelse for 
at det er en balanse mellom rasjonell drift og 

naturopplevelse i privateid skog, og søker en 
god dialog med skogeiere for å sikre et godt 
løypetilbud i områder hvor skogen hugges og 
tømmer hentes ut.   

JAKT OG FISKE
Jakt og fiske er en naturlig del av aktivitetene 
i Marka. Skiforeningen tar ikke stilling til 
rovdyrsforvaltningen. 

AVGIFTSLEGGING AV FRILUFTSLIVET
Hovedprinsippene i allemannsretten er nedfelt 
i friluftsloven. Retten innebærer at enhver kan 
ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer 
hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.  

Skiforeningen følger med på næringsak-
tivitet og kommersialisering av friluftslivet. 
En utvikling som svekker allemannsretten 
og mulighet for utøvelse av det tradisjonelle 
friluftslivet er ikke ønskelig.

Skiforeningen er i mot avgift for ferdsel i 
utmark, på løyper eller stier.

Skiforeningen er positiv til etablering 
av idretts- og friluftslivsanlegg som 
stimulerer til bruk av Marka i tråd med 
markalovens bestemmelser.

“
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Samarbeid med grunneiere, 
myndigheter og aktører innen 
idrett, friluftsliv og naturvern
Det er cirka 2000 grunneiere i Marka. Skifore-
ningen søker kontinuerlig samarbeid og god 
dialog med grunneierne. For Skiforeningen er 
det viktig å få forståelse for den tilrettelegg-
ingen som må til for å ha et funksjonelt og 
attraktivt løypetilbud og tur- og sykkelnett. 
Dialog og samarbeid omfatter preparering 
av skiløyper, vedlikehold og utbedring av 
skiløyper og trillestier, drift av stuer samt til-
pasninger til og informasjon om planlagt hogst 
og brøyting av veier som berører friluftsaktiv-
itetene.

Marka engasjerer. Å bevare Marka for frem-
tidige generasjoner ligger til grunn for en rekke 
organisasjoners arbeid. Det er likevel ulike syn 
på hvordan det skal gjøres. Skiforeningen sa-

marbeider med andre organisasjoner om felles 
mål og aktiviteter. Foreningen skal være en 
pådriver for at friluftslivsorganisasjonene kan 
enes om og stå sammen i viktige prinsippsaker 
som har stor betydning for Marka. 

Skiforeningen ønsker en god og systematisk 
dialog med relevante myndigheter. Som aktiv 
høringsinstans skal Skiforeningen bidra til at 
hensynet til friluftslivet blir ivaretatt i Marka 
og i andre aktuelle områder. Ved tiltak i Marka 
knyttet til løyper som krever godkjenning i 
henhold til markaloven, plan- og bygningsloven 
og verneforskrifter etterstreber Skiforenin-
gen en konstruktiv dialog med mål om felles 
forståelse av hva som er fornuftig praktisering 
av lovverket.

Skiforeningen ønsker en god og systematisk 
dialog med relevante myndigheter. Som aktiv 
høringsinstans skal Skiforeningen bidra til at 
hensynet til friluftslivet blir ivaretatt i Marka 
og i andre aktuelle områder.

“
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Lover og forskrifter
FRILUFTSLOVEN
Formålet med loven er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett 
til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 
muligheten til å utøve friluftsliv som en helse-
fremmende, trivselskapende og miljøvennlig 
fritidsaktivitet bevares og fremmes.

MARKALOVEN
Formålet med loven er å fremme og tilret-
telegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 
Loven skal sikre Markas grenser og bevare et 
rikt og variert landskap og natur- og kultur-
miljø med kulturminner. Det skal samtidig tas 
hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 
Markaloven lovfester markagrensen. Innen-
for lovens virkeområde innføres et generelt 
byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak 
kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter 
markaloven. Markaloven sikrer en helhetlig 
forvaltning av Marka. Klima- og miljødeparte-
mentet har vedtatt "Retningslinjer for saks-
behandling av stier og løyper i Marka” for å 
skape større forutsigbarhet for når et tiltak må 
søknadsbehandles. 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å 
samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og 
vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre 
at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt 
på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn-
et til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk 

utforming av omgivelsene. For boliger skal 
prinsippet om universell utforming ivaretas 
gjennom krav til tilgjengelighet.

NATURMANGFOLDLOVEN
Formålet med loven 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.

FORSKRIFT OM SKOGSDRIFT, OSLO MFL.
Formålet med markaforskriften til skogbruks-
loven er å sikre at utøvelse av skogbruk i Marka 
bidrar til å bevare og utvikle områdets kval-
iteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, 
kulturminner og vannforsyning. 

Kommunene Skiforeningen samarbeider 
med og har tilrettelegging i, skal oppleve sam-
arbeidet og tilbudet til beboerne som nyttig 
og viktig. Samarbeid med andre foreninger og 
kommuner gjør at det samlede markatilbudet 
blir mer omfattende enn det tilbudet Ski-
foreningen alene kan tilby. Løypa fra Oslo til 
Gjøvik er et eksempel på slikt samarbeid. Noen 
av kommunene som grenser til Marka bidrar 
årlig med økonomisk støtte til Skiforeningens 
markaarbeid. Det er ønskelig at de økonomiske 
bidragene fra kommunene opprettholdes og 
aller helst øker, slik at et godt tilbud til bruk-
erne sikres.

Formålet med markaloven 
er å fremme og tilrettelegge 
for friluftsliv, naturopp-
levelse og idrett. 

“ 
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Kongeveien 5, 0787 Oslo

Telefon: (+47) 22 92 32 00

E-post: post@skiforeningen.no

/skiforeningen

@skiforeningen
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