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Skiforeningens formålsparagraf:

foreningen er åpen for alle og har til formål å virke for utbredelse av 
ski-idrett og annet friluftsliv. foreningen arrangerer Holmenkollrennene.

Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a. å:

1 Anlegge og vedlikeholde løyper, stier, bakker og andre friluftsanlegg

2 Utvikle barns og voksnes skiferdighet og kjennskap til natur og friluftsliv

3 Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv

4 organisere og arrangere friluftsaktiviteter

5 Utdanne ledere/instruktører for virksomheten

6 Drive Skimuseet

7 Bygge og drive sportsstuer

8 Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder

9  Samarbeide med myndigheter og andre organisasjoner om tiltak 

 som fremmer friluftslivets utvikling
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fororD

Skiforeningen utga i 1985, 1991 og 
1997 hefter som presenterte forenin-

gens Markapolitikk. I disse heftene har 
det i særlig grad vært fokusert på sikring 
av Markagrensen, og at forvaltningen av 
Marka skulle ivareta brukernes naturopp-
levelser. I 2009 ble Markaloven vedtatt. Vi 
var fornøyd med loven og svært fornøyd 
med lovens intensjoner. Vi har fått en lov 

som tar hensyn til en helhetlig forvaltning 
av Marka, samtidig som Markagrensen har 
blitt rettslig bindende. Som en følge av 
Markaloven ble det naturlig å revidere heftet 
Skiforeningens Markapolitikk fra 1997. Vi 
ønsker å formidle hvordan Skiforeningen 
kan bidra til å gi brukerne unike naturopp-
levelser i Marka. Vi har derfor valgt å endre 
tittelen på dokumentet til Skiforeningen 

og Marka. Dokumentet skal også utdype 
Skiforeningens holdning til bruk og bevaring 
av Marka, og gir en overordnet ramme for 
Skiforeningens virksomhet. 

Med dette dokumentet ønsker vi å skape 
forutsigbarhet og åpenhet rundt våre syns-
punkter for medlemmer, publikum, andre 
organisasjoner, politikere og offentlige 
instanser. 

Markaidyll: Skiforeningen var fornøyde med at markaloven ble vedtatt 

i 2009. (Foto: Eirik Mikalsen)

TilreTTelegging: Skiforeningen ønsker å bidra til å gi brukerne unike 

naturopplevelser. (Foto: Eirik Mikalsen)

kjenneMerke: Gjennom preparering og merking er 

Skiforeningen med på å tilgjengeliggjøre Marka. 

(Foto: Kim Hart)

generalsekretær styrets leder
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allerede fra slutten av 1880-årene star-
tet Skiforeningen med rydding og 

merking av skiløyper i Holmenkollen, 
Vettakollen og Tryvannsåsen. Dette var 
områder hvor Skiforeningen tidlig hadde 
egne løyperyddere. Det ble også fortalt om 
skimulighetene i Østmarka, Grefsenmarka, 
Vestmarka og Krokskogen. Skiforeningens 
årbok 1896/1897 viser til at det myldret 
av skiløpere i Nordmarka. Heldigvis, ble 
det fortalt, var Kristiania omegn så stor at 
det fremdeles fantes områder hvor det var 
mulig å gå alene. Men man måtte da være 
forberedt på selv å gå opp spor. Tog og 
buss åpnet for skiturer f.eks fra Nittedal, 
Harestua og Vestmarka og faste løyperyd-
dere ble benyttet også her. 

UTVikling i lØyPePrePareringen
I 1962 skjedde det en «revolusjon» i løype-
arbeidet. Da ble den tunge stålspaden skiftet 
ut med aluminiumsspade noe som gjorde 
arbeidet mye lettere for løypemannskapene. 
På 1970-tallet ble snøscootere tatt i bruk 
til løypepreparering og tidlig på 1980-tal-
let ble prepareringsmaskiner tatt i bruk. 
Overgangen til bruk av maskinelt utstyr 
til preparering har medført en reduksjon i 

antall løypekilometer i Marka sett under ett. 
En årsak til dette er at fremkommeligheten 
for scootere og løypemaskiner er begrenset i 
forhold til tidligere tiders manuelle sporset-
ting. Den maskinelle utviklingen har gitt et 
bedre grunnlag for å kunne gi gode spor på 
varierende snøkvalitet større deler av året.

SkiFOreningenS Virke
Fra Skjennungsstua ble vedtatt bygget i 1910 
og frem til i dag har stuer og serveringsste-
der vært et viktig tilskudd til løypetilbudet. 

Vinteren 1901/1902 ble det vedtatt å 
arrangere «lange» skiturer for skolegutter. 
Fra 1948 har Skiforeningen hatt barneskisko-
ler, i dag med ca 10 000 deltakere hvert år.

MarkaengaSjeMenT
Planene for å anlegge høyspentmaster gjen-
nom Marka førte til at vern og sikring ble et 
sentralt tema for Skiforeningen. Kraftledningen 
var hovedsak på generalforsamlingene i 
1946 og 1947. Høsten 1946 gikk 30–40 
000 mennesker i demonstrasjonstog i Oslo 
mot mastene. Mastene ble riktig nok byg-
get, men motstanden mot dem viste hvilket 
engasjement som var knyttet til Marka også 
den gangen.

Fra 1950-tallet engasjerte Skiforeningen seg 
i planene for veibygging, vannforsyning og 
ny trasé for Bergensbanen. 

Fra 1970-tallet var sentrale temaer egen 
lov for Oslomarka. En lov som blant annet 
skulle regulere boligbygging og hyttebyg-
ging i Marka.

Ny trasé for Bergensbanen gjennom Marka 
var igjen aktuell på 1990-tallet. Tunneler 
og masseuttak ville fått store konsekvenser 
for friluftslivet; Skiforeningen engasjerte seg 
derfor sterkt i dette arbeidet. 

POSiTiV Til MarkalOV
Skiforeningen har arbeidet aktivt i mange 
år for sikring av Markagrensen. Dette 
skjedde da Markaloven ble vedtatt i 2009. 
Vesentlig for Skiforeningen var også at det 
ikke måtte bli vanskeligere å tilrettelegge for 
skiturer - og friluftsliv med den nye loven. 
Skiforeningen fikk langt på vei gjennomslag 
for sine synspunkter under den politiske 
behandlingen av loven.

Skiforeningen arbeider nå for en smidig 
praktisering av Markaloven slik at det i 
fremtiden vil la seg gjøre å etablere et best 
mulig løypenett.

2. HiStorikk

gOdT Vær & gOde klær: Med fine løyper og kart i sekken ligger alt til 

rette for en fin skitur. (Foto: Skimuseet)

BOMBi BOMBardier: I 1979 fikk Skiforeningen sin første store løype-

maskin. (Foto: Skiforeningen)

På SkinnerT: Trikken har fraktet milioner av 

mennesker ut i Marka. (Foto: Skimuseet)
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TilgjengeligheT Og 
akTiViTeTSMangFOld

Marka er et av Norges viktigste frilufts-
områder. Mer enn 1 million mennesker bor 
i nær tilknytning til Marka, og området 
er et nærturområde for befolkningen i 19 
kommuner. Det er unikt at en hovedstad 
har et så stort friluftsområde rett utenfor 
bykjernen. 

De områdene som inngår i Marka, repre-
senterer en meget verdifull natur- og kultur-
ressurs. Muligheter for en rekke aktiviteter til 
alle årstider – skøyte- og skiturer, jakt, fiske, 
bærplukking, bading, camping, fugletitting, 
padling, fotografering, sykling og vandring 
viser hvilket enestående rekreasjonstilbud 
befolkningen rundt Markaområdene har. 

naTUrOPPleVelSe
Med sine store sammenhengende områder 
og med sin variasjon i landskap, terreng, 
vegetasjon og dyreliv er Marka et beri-
kende tilbud til befolkningen. For mange 
fungerer Marka som en «pauseknapp» fra 
den hektiske hverdagen. Når vi sklir inno-

ver skogen i nypreparerte spor, forsvinner 
hverdagens stress. Opplevelsen av å stå på 
en Markatopp og skue ut over snøtunge trær 
og islagte flater, trærnes sjatteringer av grønt 
eller blinkende vann gir sjelero og nytelse. 
Godfølelsen kommer når jakten på sopp tar 
oss til et hittil uoppdaget område fullt av 
kantarell, eller når vi mestrer et vanskelig parti 
uten å gå av sykkelen. Verdien av friluftsliv 
kan ikke tallfestes i kroner og øre, men må 
måles i velvære og overskudd. Hva som gir 
den ultimate naturopplevelsen, varierer fra 
person til person. Det gir ulike opplevelser 
å tråkke sine egne spor eller skøyte av gårde 
i brede spor. Skiforeningen er opptatt av at 
tilbudet skal utgjøre et mangfold. 

kUlTUrhiSTOrie/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 som gir friluftslivet i Marka 
en ekstra dimensjon.

MarkaS hiSTOrie Byr På Verdier SOM 
Må TaS Vare På 
Å oppleve Markas historie gjennom å kunne 
lese spor i landskapet beriker friluftslivet. 
Skiforeningen vil arbeide for at kulturmin-
nene i Marka blir mer «synlige» gjennom å 
øke turfolkets bevissthet og kunnskap om 
disse verdiene og gjennom bedre sikring av 
selve kulturminnene. Skiforeningen ønsker 
å støtte opp om at gamle kulturmiljøer 
i Marka vedlikeholdes og restaureres til 
glede for friluftslivet. Det er spennende å 
oppleve og forstå tidligere slekters bruk av 
Marka. Sikring av kulturminner og- miljøer 
vil bidra til å ivareta Markas historie for 
fremtidige generasjoner. 

Gjennom Skimuseet skal Skiforeningen 
formidle skihistorien. Museet åpnet i 1923 
og er verdens eldste spesialmuseum for ski. 
Her kan man oppleve 6000 år med spennende 
skihistorie gjennom forskjellige utstillinger. 
Skimuseet synliggjør utvikling og bruk av 
skiutstyr. Det gir en historisk bakgrunn 
som kan berike turopplevelsen i Marka.

3. MArkA er SpeSiell: 
tilgjengeligHet, nAtUropplevelSe og kUltUrHiStorie

den rØdMalTe STUen gir frluftslivet i Marka 

en ny dimensjon. (Foto: Kim Hart)

alle hjerTer Fryder Seg: Nydelige opplevelser er hverdagskost i Marka. 

(Foto: Kim Hart)

naTUrSkUlPTUr: Det gjelder å la blikket fare for å få med seg alt Marka 

har å vise frem. (Foto: Kim Hart)
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Skiforeningen er av den oppfatning at 
fornuftig bruk er det beste vern. Vi ser 

på Marka som en ressurs som skal bevares 
for fremtidige generasjoner, og som skal 
gjøres tilgjengelig slik at Markas verdi kan 
oppleves av størst mulig del av befolknin-
gen gjennom hele året. Det er de naturgitte 
forutsetningene som danner grunnlaget for 
denne attraksjonen, og det er derfor viktig 
at det vises hensyn. 

BrUk Og BeVaring
Både helseaspektene og klimautfordringene 
forsterker behovet for å stimulere til fritids- 

og ferievaner i nærmiljøet. Skiforeningen 
mener at bruk av Marka til fritids- og 
ferie vil få økende betydning fordi den er 
befolkningsnær og lett tilgjengelig. Vi er 
av den oppfatning at det er viktig å diffe-
rensiere mellom de befolkningsnære og de 
mer uberørte områdene. Det må aksepteres 
en større grad av tilrettelegging i de befol-
kningsnære områdene. Markas arealer og 
verdier må bevares. Marka er regulert til 
natur, friluftsliv og idrett, og det er viktig 
å bevare Marka til disse formålene og sikre 
Markagrensen. 

Vern Og VedlikehOld
Markaloven og Naturmangfoldloven sikrer i 
stor grad friluftsliv og naturverdier i Marka.  
Skiforeningen vil gå i mot planlagte tiltak 
som utgjør en trussel mot disse verdiene.

Friluftsliv er i utvikling. Det sentrale for 
Skiforeningen er å sikre opplevelsen og 
tilgjengeligheten for Markabrukerne med 
særlig vekt på opplevelser på ski. I verne-
prosesser innebærer det at Skiforeningen 
i stor grad må sikre at det tas hensyn til 
løyper og at disse både kan vedlikeholdes 
og oppgraderes ved behov.

4. fornUftig BrUk og vern

hOVedMål:  

Topptur er også mulig i Marka. 

Skiforeningen skal være en pådriver og døråpner 

for de gode friluftsopplevelsene.  

(Foto: Bente Flygind)

For Skiforeningen er det et hovedmål å 
sikre Marka som kilde til naturbaserte 

frilufts- og idretts aktiviteter, og gode natur- 
og friluftsopplevelser til alle årstider. Vi vil 
arbeide for å oppfylle dette målet, gjennom 
egen virksomhet, som samarbeidspartner 
og som påvirker gjennom plan- og utred-
ningsprosesser.

Skiglede
Skiforeningen skal være en pådriver og 
døråpner for de gode friluftsopplevelsene, 

med fokus på skiglede. Dette gjøres blant 
annet ved å merke og preparere løyper og 
sykkelstier, drive stuer og serveringssteder, 
arrangere skikurs, friluftsskoler, turløp og 
turer, sette ut kjentmannsposter og informere 
om de mulighetene Marka byr på.

MarkaekSPerT
Skiforeningen skal være en «Markaekspert» 
som sikrer god og lett tilgjengelig informa-
sjon om og bruk av Marka. Dette gjøres 
blant annet gjennom en bred presenta-

sjon av Marka i Markadatabasen på våre 
nettsider. Vi er også en aktiv talsmann for 
friluftsliv overfor myndigheter, medier og 
andre interessenter.
Skiforeningen skal videreføre skitradisjonen og 
samtidig være åpen for nye Markatilpassede 
aktiviteter. Tradisjonene videreføres blant 
annet gjennom å ivareta skihistorie og kul-
turminner i Marka.

5. SkiforeningenS forMål og rolle

reSSUrS: Marka må bevares for fremtidige generasjoner.  

(Foto: Mattis Schrøder)

UT På Ski allTid Blid: Gjennom skikurs ønsker Skiforeningen å videre-

føre skitradisjonen. (Foto: Stian Elton)
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Skiforeningen skal påvirke befolkningen 
til å prioritere et allsidig friluftsliv. 

Et mangfold av aktiviteter skal kjenne-
tegne Skiforeningen. Tilbudene skal være 
tilpasset Markas naturgitte forutsetninger 
uten behov for stor grad av permanent fysisk 
tilrettelegging. 

lØyPedriFT
Gjennom Skiforeningens lange historie har 
tilrettelegging for alminnelig skiløping vært 
selve fundamentet for foreningens virke. 
I årene fremover skal dette fortsette, og 
det skal påvirkes av de ønsker og behov 
som medlemmene av foreningen og øvrige 
brukere har. 

Løypenettet er omfattende og det er sammen 
med stiene en vesentlig del av tilretteleggin-
gen i Marka. Skiforeningen driver løypear-
beid i Hurum, Kjekstadmarka, Vestmarka, 
Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, 
Romeriksåsen, Lillomarka, Gjelleråsen, 
Østmarka, Sørmarka og Follomarka. 
Det tilstrebes en tilrettelegging som gir 
Markabrukerne et variert løypetilbud. For 
å oppnå variasjon prepareres/tilrettelegges 
et løypenett som består både av merkede 
upreparerte løyper, 1-spors løyper, 2-spors 
løyper og løyper for fristil. Til sammen har 
Skiforeningen ansvar for 2 200 km løyper. I 
2011 ble 49,8 % maskinpreparert for klas-
sisk, 0,2 % for fristil, 14 % for klassisk 
+fristil, 20 % scooterpreparert, mens 16 
% av de merkede traseene var upreparert. 
Av ulike årsaker kan den prosentmessige 
fordelingen variere noe fra sesong til sesong.  

BrUk Og Vern
Det forplikter å være en sentral tilretteleg-
ger i Marka. Løypeplanleggingen skal ta 
hensyn til natur, miljø, vann og vassdrag, 
kulturminner, kulturmiljøer og løypevaria-
sjon. Dette fordrer at Skiforeningen innehar 
tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere 
i hvilken grad en løypetrasé kan skade eller 
forstyrre naturen eller kulturminner. 

Også i områder med spesielt sårbar natur 
skal løypetraseer og preparering ta hensyn 
til områdets naturverdi. I verneområder 
kreves det tillatelse fra Fylkesmannen for å 
kunne tilrettelegge og preparere løyper. Som 
hovedregel skal det ikke etableres traseer 

for nye hovedløyper. Det kan gjøres unntak 
dersom formålet er å gi nye, større bolig-
områder en bedre tilknytning til Marka. 
Å gi befolkningen mulighet for å kunne 
gå på ski fra bosted og inn i Marka kan gi 
grunnlag for å vurdere en ny løypetrasé. 

Hovedfokus skal knytte seg til vedlikehold 
av eksisterende traseer. Det kan bli nødven-
dig med omlegginger, særlig ved behov for 
bedre terrengmessige tilpasninger, endrede 
parkeringsforhold, nye boligområder og 
endret lokalisering av kollektivtransport. I 
tillegg kan det bli behov for å oppgradere 
eksisterende traseer på grunn av klimatiske 
endringer, økt bruk eller ønsker om en 
bedre løypestandard. Skogsveier og planerte 
løypetraseer er stadig viktigere for å tilby 
løyper på lite snø. Løyper skal søkes lagt 
rundt vann av hensyn til sikkerheten for 
løypebasene, brukerne og for å hindre tap av 
materiell. Slik omlegging vil også begrense 
utfordringene med overvann.

TilgjengeligheT
Utfartssteder bør finnes på mange steder 
rundt hele Marka, og helst slik at det lar 
seg gjøre å benytte kollektivtransport for å 
komme seg ut på tur. Skibusser og sykkel-
busser skal kjøre til hensiktsmessige utfarts-
steder. Større deler av Marka kan oppleves 
ved å benytte gjennomgående løyper. Det 
gir også en miljøgevinst fordi det reduserer 
bruk av privatbiler. 

Skiforeningen vil arbeide for bedre til-
gjengelighet for brukergrupper som ikke har 
kjennskap til Marka, som f.eks innflyttere 
og turister. I tillegg til et godt løypetilbud, 
løypeskilt og informasjonstavler skal det 
være rundløyper fra sentrale utfartssteder. 
Det skal også være gjennomgående løyper 
med mulighet for kollektivtransport ved start 
og stopp. Disse tiltakene skal bidra til at de 
som ikke har lokalkjennskap til Markene 
skal kunne ferdes på tur uten at det oppstår 
problemer med å finne frem til ønsket mål. I 
tillegg er det ønskelig med nærmiljøløyper i 
friområder, parker og på jorder, i og utenfor 
Marka.  Skigåing skal fortsette å være et 
lavterskeltilbud til befolkningen.

 Skiforeningen skal også samarbeide med 
andre tilstøtende foreninger og kommuner 
slik at det samlede løypetilbudet blir mer 

omfattende enn det tilbudet Skiforeningen 
alene kan tilby. Løypa fra Oslo til Gjøvik 
er et eksempel på slikt samarbeid.

STUer
Skiforeningens stuer og serveringssteder 
skal være naturlige turmål for brukerne 
av Marka. Skiforeningen driver betjente 
stuer med og uten overnatting. De tre store 
helårs overnattingsstuene er Vangen, Løvlia 
og Kikut, samt at Skullerudstua har dagå-
pent året gjennom. I tillegg drives det om 
vinteren en rekke enkle serveringssteder i 
Marka. Antall og omfang skal vurderes ut 
fra behov, eksisterende tilbud og ressurser. 
Skiforeningen skal samarbeide med andre 
drivere i Marka, slik at vi samlet oppnår 
et best mulig tilbud til brukerne.

Plasseringen skal være variert, fordelt på 
flest mulig Marker og gi enkel tilgang fra 
utfartsstedene. Dette vil også bidra til å gi 
god tilgjengelighet for brukergrupper som 
ikke går så langt på ski. Vedlikehold, tids-
messig oppgradering og god mat og drikke 
skal gjøre tilbudet attraktivt.

Sammen med løypene, tur- og sykkelmu-
lighetene i Marka skal stuene være en viktig 
forutsetning for utvikling av miljøvennlig 
nærturisme, og slik at Marka brukes som 
friluftsarena.

Stuene i Marka skal til enhver tid til-
passe driften til miljømessige prinsipper. 
Miljømessige prioriteringer skal være en 
del av den daglige driften.
http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/

Sykling 
På lik linje med skiløping gir sykling 
Markabrukerne en unik mulighet til å 
oppleve store områder av Marka. 

Skiforeningen merker mange sykkelveier 
i Marka og binder disse sammen med tril-
lestier og klopper over myrer. Dette bedrer 
fremkommeligheten og hindrer slitasje på 
terrenget.

Sykkelbusser til Ringkollen og Damtjern, 
utsending av sykkelkart til medlemmer og 
ukentlige turforslag på nett skal inspirere 
syklister til å benytte ulike områder av Marka.

6. SkiforeningenS HoveDAktiviteter i MArkA

Romeriksåsen

Nordmarka

Krokskogen

Vestmarka

Bærumsmarka

Lillomarka

Kjekstadmarka
syd

Kjekstadmarka

Hurum

Østmarka

Sørmarka

Frogn
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SkiSkOle 
Skiforeningen skal bidra til å øke ferdigheter 
på ski, og skal tilby et variert opplæringstilbud 
til alle brukere og til potensielle brukere av 
Marka. Skiskolene skal tilrettelegge opplæ-
ringen slik at befolkningen har mulighet til 
å bruke det varierte løypenettet. Barn skal 
prioriteres. Det er et mål å spre skiskolene til 
nærområder der barna bor og det er pr 2011 
ti ulike skiskolesteder fordelt på kommunene 
Asker, Bærum Oslo, Oppegård og Ringerike. I 
tillegg avholder enkelte av foreningens lokallag 
skiskole. Vinteren 2010/11 benyttet i under-
kant av 10 000 barn seg av dette tilbudet. 
Ressurser til snøproduksjon skal prioriteres til 
denne aktiviteten. Det skal tilbys transport og 
skiutstyr til de som har behov for det.

kjenTMannSMerkeT 
Kjentmannsmerket har til hensikt å informere 
om Markas spennende natur og historie. Merket 
skal inspirere til utforskning av Marka gjen-
nom turmål i form av spennende og vakker 
natur og interessante kulturhistoriske steder. 

TUrlØP Og OrganiSerTe TUrer
Skiforeningen skal arrangere organiserte 
turer og turløp i Marka. Disse skal rette 
seg mot alle ferdighetsnivåer. Gjennom 
turer og turløp skal Skiforeningen bidra til 
økt bruk av Marka og synliggjøre Markas 
unike naturopplevelser. Turløp for barn skal 
tilrettelegges i nærområdene. Lokallagene 
skal legge opp turer i egen regi, for eksempel 
måneskinnsturer.

TUrSkØyTing
Skiforeningen skal gi informasjon om isfor-
hold og skøytemuligheter i Marka. Gjennom 
Skiforeningens turskøytegruppe skal enhver med 
interesse for denne aktiviteten ha et nettverk 
for å ha en hyggelig og sikker ferd på isen. 

rUlleSki
Rulleski har blitt en populær aktivitet 
som i hovedsak utøves på asfalterte veier 
og gangstier, men også på gruslagte veier. 
Skiforeningen holder rulleski kurs, arran-
gerer rulleskirenn og har informasjon på 
hjemmesiden om teknikk.

MarkaTjeneSTen Og andre FriVillige
Skiforeningens aktiviteter og arrangementer 
er i stor grad basert på bidrag fra frivillige. 
I Markasammenheng er Markatjenesten den 
største gruppen frivillige. Markatjenestens 
største motivasjon skal være «gleden av å 
glede andre». De skal bidra med smøretje-
neste og råd om veivalg. I tillegg skal de 
lede turer i regi av Skiforeningen og være 
behjelpelige på barneskiskolestedene, på 
ski- og sykkelbussene og ved andre arran-
gementer i Skiforeningens regi. 

De frivillige bidrar sterkt til at Marka- 
databasen er et nyttig verktøy som tur-
planlegger, stuetilbudet opprettholdes og 
lokallagene driftes på en god måte. 

inFOrMaSjOn Og kOMMUnikaSjOn 
Markabrukere skal oppleve det som viktig 
og riktig å være medlem av Skiforeningen. 

Dette skal oppnås gjennom målrettet kom-
munikasjon med hele befolkningen i området, 
og særlig med medlemmene. 

 Hovedbudskapet skal være at friluftsopp-
levelser i Marka hele året gir livskvalitet, 
og at Skiforeningens formål er å bidra med 
tilrettelegging av slike opplevelser. Det skal 
formidles at det er medlemmene som gjør 
dette mulig gjennom medlemskontingenten. 

Skiforeningen har en bred medlemsmasse. 
Det er ønskelig å kommunisere med flest 
mulig, gjennom flere kanaler. At vi er en 
«Markaekspert» skal tydelig underbygges i 
våre egne kanaler. Vår Markadatabase er det 
mest komplette elektroniske oppslagsverket 
for Oslomarka, Hadelandsåsene, Land, Toten 
og Gjøvik. Databasen oppdateres kontinuer-
lig takket være frivillige og er en helt unik 
ressurs. Denne elektroniske informasjonen 
skal spres gjennom en oppdatert hjemme-
side, på vår Facebook- og twitter-side, via 
applikasjon til smarttelefoner og syndikering 
av innhold til lokalaviser og andre nettsider.
http://www.skiforeningen.no/marka/

Skiforeningen skal stimulere medlemmer 
til å bruke Marka gjennom de elektroniske 
verktøyene i tillegg til å presentere et inspi-
rerende medlemsblad og gode nyhetsbrev.

Gjennom en god dialog med mediene skal 
Skiforeningen inspirere til bruk av Marka, 
og fremme Skiforeningens standpunkter 
og aktiviteter.

SPØr Meg: Markatjenesten sørger for både feste & humør i Marka. 

(Foto:Erik Unneberg)

neTTVerk: Skiforeningens turskøytegruppe på hyggelig og sikker tur. 

(Foto: Oddvin Lund)

Skileik: Nettopp gjennom humørfylt lek på ski legges grunnlaget  

for skiglede hos nye generasjoner. (Foto: Stian Elton)

http://skiforeningen.no/marka/
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MarkaBrUkerne
Friluftsloven sikrer allmennhetens rett til 
ferdsel og opphold i naturen slik at man har 
rett og mulighet til å utøve friluftsliv. Dette 
forutsetter at man opptrer hensynsfullt og 
med tilbørlig varsomhet. 

Brukerne av Marka har ulike interesser 
og behov. Skiløperne ønsker naturlig nok 
at skiløypene ikke blir ødelagt av gående, 
syklende eller ridende, mens stivandrerne 
ikke ønsker å bli rent ned av syklister eller 
ridende. Brukerkonflikter vil oppstå på 
steder hvor det ferdes mange mennesker. 
Skiforeningen mener, som hovedregel, at 
dette ikke løses med lovregulering. De 
forskjellige konfliktene lar seg best løse 
gjennom samarbeid, informasjon, kom-
munikasjon, høflighet og hensyn mellom 
brukergruppene. 

Skiforeningen skal, gjennom sine kana-
ler, bidra til å formidle skikk og bruk i 
Marka og kanalisere de ulike aktivitetene 
slik at vi minimerer faren for konflikter. 
Skiforeningen har derfor på sin hjemmeside 
lagt ut informasjon om hensyn som må tas 
når man ferdes i Marka på ski, med sykkel, 
med pulk, med hund, på is osv. 

http://www.skiforeningen.no/tips_og_
triks

grUnneiere
Det er i alt ca. 2000 grunneiere i Marka, og alle 
er viktige samarbeidspartnere. Skiforeningen 
søker samarbeid med grunneierne for å 
oppnå forståelse for den tilretteleggingen 
som må til for å ha et funksjonelt løypenett, 
det være seg preparering på skogsbilveier, 
hogst langs løypetraseer og tilpasninger 
til og informasjon om planlagt hogst og 
brøyting av veier som berører løypenettet. 
Skiforeningen vil i sitt videre arbeid holde 
nær og god kontakt med grunneierne og 
involvere dem i sine planer og sitt arbeid. 

OrganiSaSjOner
Marka engasjerer. Det gir seg utslag i en 
rekke organisasjoner som arbeider for saker 
i Marka. Grunnholdningen om å bevare 
Marka for fremtidige generasjoner ligger 
til grunn for alle disse organisasjonenes 
arbeid. Det er likevel ulike syn på hvordan 
dette skal gjøres. Skiforeningen ønsker å 
påvirke friluftsorganisasjoner til å enes om 
vesentlige prinsippsaker som kan ha stor 

betydning for Marka uavhengig av uenig-
het rundt enkeltsaker. 

MyndigheTer
Skiforeningen ønsker en god dialog med de 
ulike myndighetsnivåene. Gjennom dialog og 
som aktiv høringsinstans skal Skiforeningen 
bidra til at hensynet til friluftslivet blir iva-
retatt i Marka og i andre aktuelle områder. 

Ved tiltak i Marka knyttet til løyper som 
krever godkjenning i henhold til Markaloven 
og Plan- og bygningsloven vil Skiforeningen 
etterstrebe god dialog med myndighetene. 
Det er et mål å oppnå felles forståelse av hva 
som er fornuftig praktisering av lovverket. 
Kommunene som grenser til Marka bidrar 
årlig med økonomisk støtte til Skiforeningens 
løypearbeid. Skiforeningen skal bidra til 
at kommunene opplever både samarbeidet 
med kommunen og tilbudet til kommune-
nes beboere som nyttig. Det er ønskelig at 
de økonomiske bidragene fra kommunene 
til preparering av løyper opprettholdes og 
aller helst øker, slik at det er mulig å opp-
rettholde et godt løypetilbud til brukerne.

7. SAMArBeiD MeD MArkABrUkere, 
grUnneiere, orgAniSASjoner og MynDigHeter

SaMarBeid: Skiforeningen søker 

samarbeid med grunneierne for å 

sørge for god tilrettelegging.  

(Foto: Matti Bernitz)

SjeleFred: Det ligger også kilometervis med urørt mark for de som ikke 

ønsker å følge i andres spor. (Foto:Trond Sjursen)

gOd STeMning: Skiforeningen skal, gjennom sine kanaler, bidra til å formidle 

skikk og bruk i marka og kanalisere de ulike aktivitetene slik at vi minimerer 

sjansen for konflikter. (Foto: Kim Hart)

http://www.skiforeningen.no/tips_og_triks
http://www.skiforeningen.no/tips_og_triks
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BeFOlkningSVekST Og ØkT BrUk
Folketallet i Norge vil trolig øke sterkt 
frem til 2060. Den viktigste årsaken er at 
det regnes med fortsatt høy innvandring. 
De ulike beregningsalternativene antyder 
at folketallet i 2060 vil ligge et sted mel-
lom 5,8 og 8,3 millioner (SSB). Det histo-
riske materialet for kommunene viser at 
hovedstrømmen av innvandring og flyt-
tinger innenlands går til de store byene og 
omkringliggende kommuner. Markaloven 
tillater stier, løyper og idrettsanlegg fordi 
den har til formål å fremme og tilrettelegge 
for friluftsliv og idrett. Markaloven åpner 
også for at kommunale og statlige planer 
kan regulere inn offentlig infrastruktur i 
Marka. Veier, jernbane, dammer, vann-
forsyningssystemer, kraftledninger m.v. er 
offentlig infrastruktur som hver for seg kan 
representere et stort inngrep og være en hind-
ring for naturopplevelse og praktisering av 
friluftsliv. I den grad slike tiltak planlegges, 
vil Skiforeningen påpeke den verdien natur 
og friluftsliv har. Gjennom aktiv deltagelse 
i høringsprosessen vil vi bidra til å hindre 
og/eller redusere de negative konsekvensene 
av slike inngrep. 

En av de største utfordringene knyttet 
til befolkningsveksten vil bli press på 
areal. Med dette følger også et press på 
Markagrensen, områder som grenser opp 
mot Markagrensen, dyrket mark og grønne 
soner utenfor Markagrensen. Skiforeningen 
vil påvirke til at Markagrensen blir ivaretatt 
og at grønne soner som kan benyttes til fri-
luftsliv, blir ivaretatt. Det er også ønskelig 
å vurdere andre anlegg som grenser opp 
mot Markagrensen dersom de kan forringe 
friluftslivet i området. 

På grunn av befolkningsveksten vil behovet 
for bruk av Marka til friluftsaktiviteter og 
idrett være økende. Med dette følger også 
ønsker om større idrettsanlegg og mer til-
rettelegging for ulike aktiviteter. Utvidelse 
og ny etablering av anlegg i Marka og i 
nærheten av Marka må vurderes nøye og 
konsekvensutredes. Skiforeningen ønsker 
å vurdere og kommentere alle slike anlegg. 

Det er et mål for Skiforeningen å medvirke 
til at alle kan drive friluftsliv i nærmiljøet. 

FrilUFTSlOVen Og alleMannSreTTen
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. 
Det er tendenser til ulike former for kom-
mersialisering av friluftslivet. Skiforeningen 
vil følge nøye med på næringsaktivitet og 
kommersialisering av utmarksressursene. 
Det kan ikke aksepteres en utvikling som 
svekker allemannsretten og mulighet for 
utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet.

Skiforeningen vil ikke akseptere avgift 
for ferdsel i utmark, på løyper eller stier. 
Det er i strid med friluftslovens bærende 
prinsipp om retten til fri ferdsel. 

kliMa Og MiljØ
Klimaendringene vil sannsynligvis innebære 
flere og større snøfrie områder i Norge frem 
mot 2100. Endringene vil trolig bli størst 
i lavlandet hvor det anslås at snøsesongen 
kan bli 2–3 måneder kortere. Det må foku-
seres på friluftsliv som et nærtilbud med 
dertil reduserte reiseavstander. Vi begrenser 
utslippet av store mengder CO2 ved å gå 
hjemmefra og inn i Marka i motsetning til 
å kjøre bil til fjellet.

Om klimaendringene går i den retningen 
som mange forskere har varslet, vil det i 

8. UtviklingStrekk og UtforDringer

Tilgjengelig FOr alle: Naturen er den arenaen som flest har tilgang til, uavhengig av økonomiske og 

fysiske forutsetninger. (Foto: Erik Wassum).

økende grad medføre en avgrensning av 
tradisjonelle vinteraktiviteter. En slik situa-
sjon vil påvirke Skiforeningens arbeid med 
tilrettelegging vinterstid. Det vil i særlig grad 
sette krav til standard på løypetraseene som 
må kunne prepareres på mindre snø. Dette 
kan medføre at det vil stilles større krav til 
grunnarbeider som igjen vil kunne føre til 
større inngrep. Slike antatte klimaendringer 
vil også innebære at det settes større krav 
til valg av trasé. Lovverket må tilpasses slik 
at det tillatter at vi også i fremtiden kan gå 
på ski i Marka.

kOllekTiVTilBUd Og UTFarTSParkering
For å senke terskelen for å komme seg ut 
i Marka er det essensielt at det er et godt 
kollektivtilbud til sentrale utfartssteder i de 
fleste deler av Marka. Skiforeningens tilbud 
om ski- og sykkelbusser skal være et bidrag 
til økt kollektiv transport. Skiforeningen 
skal støtte opp om og være pådriver for 
en god tilgang til randsonene gjennom et 
attraktivt kollektivtilbud. 

Selv om bruk av kollektivtransport skal være 
det som formidles som prioritert reisemåte 
vil det også være et behov for utfartspar-

keringer for privatbiler. Skiforeningen skal 
støtte opp under lokale initiativ for å bedre 
parkeringsmulighetene til Marka. Det bør 
fortrinnsvis gjøres slik at eksisterende par-
keringsplasser benyttes og eventuelt utvides 
dersom det blir nødvendig. Eventuell eta-
blering av nye utfartsparkeringer må for-
trinnsvis etableres utenfor Markagrensen.

helSe Og liVSSTil
Inaktivitet er dokumentert å utgjøre en 
betydelig risikofaktor for sykdom og for 
tidlig død. Det er en nasjonal oppgave og 
målsetting å forebygge og behandle helse-
problemer gjennom å stimulere befolknin-
gen til økt fysisk aktivitet og tilrettelegge 
for fysisk utfoldelse. For mennesker som 
er lite aktive, vil lokale tilbud være mer 
attraktive. Naturen er den arenaen som 
flest har tilgang til, uavhengig av økono-
miske og fysiske forutsetninger. Noen velger 
andre alternativer enn Marka og naturen 
av forskjellige årsaker. Ungdommen kan 
mangle interesse, de eldre kan føle det som 
utrygt, mens innflyttere kan mangle kunn-
skap og erfaring. Dette er barrierer hvor 
det kreves ulike typer tiltak for at de skal 

brytes. Skiforeningen ønsker å bidra til at 
befolkningens fysiske form er god og at det 
tilrettelegges for et lavterskeltilbud slik at 
Marka vil være et naturlig sted for rekrea-
sjon for alle brukergrupper i samfunnet.
Skiløyper og stier er i dette perspektivet en 
god samfunnsinvestering. 

kUlTUrelle FOrSkjeller 
Mange mennesker i områdene rundt Marka 
har kulturell bakgrunn med liten erfaring i 
bruk av naturen til opplevelse og rekreasjon. 
Friluftsliv i norsk natur kan for mange være en 
fjern og ukjent aktivitet. Ikke alle er «født med 
ski på bena», og det å få Marka som nærmeste 
nabo er ikke ensbetydende med at det faller 
naturlig å trekke til skogs. Skiforeningen ser 
det som en oppgave å inspirere til friluftsliv 
og skiaktivitet også blant dem som ikke er 
oppvokst med denne tradisjonen. 

Skiforeningen ønsker økt kontakt med 
skoler og barnehager slik at det lavterskel-
tilbudet som Marka utgjør blir attraktivt og 
oppnåelig. Skiskolene vil blant annet være 
viktige arenaer for å kunne formidle tur- og 
skiglede som kan gi positive naturopplevelser.
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naTUren  må tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, nå og i fremtiden. 

(Foto: Erik Wassum)

Skiforeningen driver en tilretteleggings-
aktivitet som krever at vi holder oss 

oppdatert på endringer i lover og forskrifter. 
Å etablere en skiløype er i en del tilfeller å 
anse som et tiltak i lovens forstand og vil 
kreve en søknad og en godkjenning før løypa 
kan etableres. Under følger en oversikt over 
de lovene som Skiforeningen i hovedsak må 
forholde seg til i Marka:

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 kulturmiljø med kulturminner. 

Det skal samtidig tas hensyn til bære-
kraftig bruk til andre formål.

Markaloven lovfester Markagrensen. 
Innenfor lovens virkeområde innføres et 
generelt byggeforbud. Ingen bygge- og 
anleggstiltak kan gjennomføres i Marka 
uten tillatelse etter Markaloven. 

Markaloven sikrer en helhetlig forvalt-
ning av Marka.

Plan- Og BygningSlOVen
Plan- og bygningsloven skal fremme bære-
kraftig 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 åpen-
het, 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 hen-
synet til barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene. 

naTUrMangFOldlOVen
Naturmangfoldlovens formål 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 mennes-
kenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for 
samisk kultur. 

FrilUFTSlOVen
Formålet med friluftsloven er å verne frilufts-
livets naturgrunnlag og sikre almenhetens 
rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik 
at muligheten til å utøve friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselskapende og miljø-
vennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

FOrSkriFT OM SkOgBehandling 
Og SkOgdriFT
Formålet med Markaforskriften til skog- 
bruksloven er å sikre utøvelse av skogbruk i 
Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets 
kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, 
landskap, kulturminner og vannforsyning. 

lenker:

Markaloven

Plan- og bygningsloven

Naturmangfoldloven

Friluftsloven

Forskrift om skogbehandling og skogdrift

9. referAnSer til relevAnt lovverk

hVa Skal Til: Skiforeningen må forholde seg til en rekke lover og for-

skrifter i sitt daglige virke. (Foto: Berit Saghaug Mørck)

http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/
http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/
http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/
http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/
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