Ravnkollen tilhører Marka –
og må fortsatt tilhøre Marka
Ravnkollen er et av Oslomarkas flotteste og
viktigste nærområder for friluftsliv og
rekreasjon
Omvisning på Ravnkollen
april / mai 2014
Arr: Lillomarkas Venner og
Beboeraksjonen ”Bevar skogen på Romsås og vern markagrensa på Ravnkollen”
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Markagrensens far (Erik Sture Larre):
”Nå som vi omsider har en Marka-lov: Kan du senke
skuldrene og tenke at Marka-kampen er vunnet?
Jeg pleier å holde juletale hvert år, og hvert år ender
den på samme måte: «Kampen om Marka er evig».
Det er flere og flere mennesker som tetter seg rundt
Marka, og stadig flere som har bruk for ett eller
annet, enten det er fotballbaner eller sykkelløyper.
«Kan vi ikke ta noe av Marka? Den er jo så stor»,
sier de. Nei, nettopp derfor! Det er størrelsen som
gjør Marka så viktig. Det er fordi den er så stor at
den kan tilfredsstille alle. Og det er de næreste
delene av Marka som er aller viktigst.” (vår utheving)
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Fra Miljøverndepartementets brev av 3.1.2013
til Oslo Kommune vedr. Gjersrud-Stensrud:
”Generelt vil imidlertid departementet vise til at det fremgår av
lovens forarbeider at det ved innskrenkninger i grensen bare kan
gjennomføres mindre justeringer av eksisterende grenser, og at
innskrenkninger som hovedregel bare bør skje i særskilte tilfelle
der den fastsatte grensen medfører store praktiske vanskeligheter
som ikke kunne forutses ved grensefastsettelsen. Med andre ord er
muligheten til å gjennomføre grense-justeringer som reduserer
markalovens geografiske virkeområde begrenset. Å ta områder ut
av Marka fordi det ønskes brukt til tiltak som det ikke er
anledning til å gjennomføre innenfor Marka, vil være i strid med
markalovens formål om å sikre Markas grenser mot nettopp slike
tiltak. Markaloven legger ikke opp til ”byttehandel”, slik at
områder kan tas inn som kompensasjon for områder som tas ut.
Endring av markagrensen kan bare skje ved forskrift, vedtatt av
Kongen i statsråd.” (vår utheving)
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Markaloven og Oslo kommunes egne mål
• Markaloven har en lovfestet markagrense.
• Det skal være lett å utvide Marka, men svært vanskelig å ta biter ut
av Marka. Ref. § 2, 2. ledd:
”Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd og gjøre
loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel
kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet.”

• Adgangen til å ”justere” markagrensen er av Stortingsflertallet sterkt
begrenset:
Flertallet understreker at slike grensejusteringer bare kan skje dersom friluftsliv-, natur- eller
kulturverdier ikke blir vesentlig skadelidende. Dette innebærer etter flertallets mening at
også miljø- og friluftsverdier av lokal betydning tas med i vurderingen.

• Det er i strid med Markalovens intensjon og bokstav, og med Stortingets
presiseringer å ta Ravnkollen ut av Marka, uansett erstatningsareal.

• Et enstemmig Oslo Bystyre vedtok i juni 2005 nye Mål og
Retningslinjer for Oslo kommunes skoger. I retningslinjene heter det:
”Oslo kommunes skoger skal være et fristed, der menneskene skal kunne oppleve naturens ro
og stillhet og drive friluftsliv og idrett. Naturen, det tradisjonelle friluftslivet og
Markakulturen er de svake parter som trenger beskyttelse.”
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Ravnkollen i Flerbruksplanen for
Oslo kommunes skoger
• Ravnkollen er ett av 13 utvalgte områder som er administrativt vernet
for friluftsliv i Flerbruksplanen, hjemlet i Mål og Retningslinjer:
”Områder med stor verdi for friluftslivet kan vernes som spesialområde ”friluftsliv” etter
plan- og bygningsloven eller administrativt (mål og retningslinjer punkt 5.6). (Enstemmig
vedtatt i Oslo Bystyre i 2005).

• Verneområder for friluftsliv (Flerbruksplanen kap. 4.1:
Områdene har høy opplevelsesverdi på grunn av landskaps- og friluftskvaliteter. Viktige
kjennetegn er uberørthet/naturpreg, variasjon og mangfold, mye gammel skog,
opplevelse av stillhet, særpreg og originalitet, opplevelse av kulturhistorie og historie,
fantasieggende og spennende miljø og opplevelse av vann, bekker og myrer.

• Ravnkollen beskrives slik i kap. 4.1.2:
”Med sin stupbratte li danner Ravnkollen et naturlig skille mellom Romsåsbebyggelsen
og øvre del av Grorud. Det er mange flotte rasteplasser i området, hvorav flere med
panoramautsikt. I Nordre del av området er det et svær vekslende vegetasjonsbilde. Mot
Ravnkollbakken på Romsås er landskapet platåpreget med åpen gammel furuskog,
enkelte små dalsøkk med gran, og et tett stinett. Ravnkollen har svært mange spor av
tidligere steinhoggervirksomhet.”
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Ravnkollen har stor verdi for befolkningen
• Viktig nærområde for friluftsliv og rekreasjon, områdene
som tilbys har mindre verdi for friluftsliv se foil nr. 7).
• Kort vei fra bebyggelsen, fra Romsås er det bare å krysse
Ravnkollbakken (bilveien). Nærhet betyr mye bruk.
• Lett tilgjengelig for eldre, barnehager (2 sokner direkte til
området) og skoleklasser (Tiurleiken har uteskole i
området, Svarttjern har årlige turer).
• Fungerer som et første skritt mot interesse for friluftsliv
og natur, og interessen overføres til foreldrene.
• Ravnkollen fungerer som en grønn korridor fra Grorud
• Blåmerket sti som går langs hele Ravnkollen og en av
Oslomarkas flotteste utsikter vil miste sin verdi dersom
Ravnkollen bygges ned.
• Ravnkollen har positiv betydning for folkehelsa i bydel
Grorud som ligger langt nede på levekårlista i Oslo.
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Tilbudte områder – dårlig ”byttehandel”
• Områdene har på langt nær samme friluftsverdi som
Ravnkollen fordi (se bilder på foil 10 – 12):
– De ligger langt unna bebyggelsen og er langt mindre egnet
som nærområde for barnehager, skoler og eldre
– En bred kraftgate krysser det vestlige området
– Østlig område ligger i bratt og vanskelig tilgjengelig terreng,
med et stort steinbrudd/pukkverk som nærmeste nabo
(friluftsperler/utsikter gikk tapt ved utvidelsen i 2004)

• Det er verneverdig natur både på Ravnkollen og i
”bytteområdene”.
• Kun noen utkanter av nøkkelbiotoper (”viktige biologiske
områder”) er inkludert i områdene.
• Områdene er isolert inne i skogen og ville sannsynligvis
vært lite interessante for boligbygging
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”Hensiktmessig markagrense”?
• Hva betyr ”hensiktsmessig” eller ”forvaltningsmessig
fornuftig” markagrense?
• Begrepene er hentet fra kommuneplanen og henger i
løse lufta, uten neon form for forklaring.
• Det er ikke troverdig at dagens markagrense ved
Ravnkollen skal ha medført ”store praktiske
vanskeligheter” (jf. sitat på side 3, brev fra MD)
• Hensiktsmessig eller fornuftig for hvem?
• For beboerne er dagens grense både hensiktsmessig og
fornuftig!
• Ved å frata befolkningen nære grønt-/skogområder
som Ravnkollen, vil Oslo kommune motvirke sine egne
mål, både mht. skogforvaltning og folkehelse
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Fra ”Folkehelseprosjekt i barnehager. August 2013 – Januar 2014”
(Groruddalssatsingen og Bydel Grorud)

Ved å frata barnehager nære grønt-/skogområder som
Ravnkollen, vil Oslo kommune og Bydel Grorud motvirke sine
egne mål:
”Barnehagene utgjør en betydningsfull læringsarena utenfor
hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende
funksjon. Her har en mulighet til å iverksette både strukturelle
forebyggende tiltak og individrettede tiltak rettet mot barn i
risikogrupper. Barnehagepersonell er i en unik posisjon til å
påvirke barnas levevaner, da levevaner etableres tidlig, og
barna tilbringer en stor del av hverdagen i barnehagen.
Gjennom å fremme fysisk aktivitet, sunt kosthold og
helsefremmende vaner blant barn og deres foreldre, øker vi
sannsynligheten for varig livsstilsendring i de enkelte
familiene. På den måten kan vi bidra til å nå Bydel Groruds
langsiktige visjon om redusert sosial ulikhet i helse.”
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Utsikt fra Ravnkollen

Utsikt fra vestlig tilbudt område
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Lite kupert og lett tilgjengelig terreng
på store deler av Ravnkollen

Bratt og lite tilgjengelig terreng i østlig
tilbudt område.
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Kraftgate gjennom vestlig
tilbudt område

Pukkverk som nærmeste nabo til østlig
tilbudt område

12

