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Lillomarkas Venner

Tur til Røverkollen på villblomstens dag

Vedtatt av styret februar 2017
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Medlemmer
Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 390 medlemmer som hadde betalt kontingent siste år. Dette
er en økning på 27 siden årsskiftet i fjor. Medlemmer er enkeltpersoner, familier og foreninger. Vi har
hatt flere vellykkete vervekampanjer i år, men har en utfordring med å holde på medlemmene: 56 av
de som betalte i 2015 betalte ikke i 2016. Vi må altså bli bedre på å synliggjøre oss, hva vi jobber med
og hva vi kan tilby gjennom året.
Vervingen fortsetter i 2017. Vi ønsker å få hjelp fra medlemmene til vervingen. Skriv til
post@lillomarkasvenner.no hvis du kan tenke deg å hjelpe til.
Styremedlemmer og tillitsvalgte
Etter valg på årsmøtet 16.03.2016 har styret bestått av:
Styreleder: Frode O. Hansen
Nestleder: Arne Odden
Kasserer: Gro Evensen
Sekretær: Elin Langsholt
Styremedlemmer: Tore Faller, Unni Pedersen, Bjørn Einar Sakseid og Heidi Trøen
Varamedlemmer: Rolf Norum, Bård Tveter, Randi Werner‐Erichsen og Asbjørn Røed
Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen
Valgkomite:Erik Grønvold, Terje Marstein og Arvid Nordli.
Styremøter
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2016. Styremøtene har vært holdt hjemme hos
styremedlemmer.
Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt 16. mars, og referatet finnes her:
http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Referat_arsmote_2016_endelig.pdf
Etter årsmøtet holdt Kristoffer Bøhn, kartleggingskoordinator for zoologi i Samarbeidsrådet for
biologisk mangfold (SABIMA), foredrag med tittelen "Urbant biomangfold" med vekt på Oslo som en
biologisk hot spot. Foredraget kan friskes opp her:
http://www.lillomarkasvenner.no/foredrag/Arsmote_LV_Kristoffer_Bohn_16032016.pdf .
Åpent møte 24. november
På høstens åpne møte fikk vi bekreftet at skogen er nødvendig for det gode liv for oss og våre
etterkommere, og for de 20 000 artene som bor der. Anne Sverdrup‐Thygeson, professor i bevarings‐
biologi ved Norges miljø‐ og biovitenskapelige universitet, hadde mye interessant å si om temaet, og
drøyt 40 fikk plass i Grorudveien 3 for å høre foredraget hennes, som ligger her:
http://www.tanum.no/_dokumentar‐og‐fakta/dyr‐og‐natur/natur/lillomarka‐helge‐haakenstad‐
9788299826723 .
Et annet høydepunkt på møtet var presentasjonen av årets julegave: den da rykende ferske boka
”Lillomarka – liten og variert ‐ vakker og verdifull” av Helge Haakenstad.
Siste nytt om aktuelle saker ble presentert av Lillomarkas Venners leder Frode O. Hansen.
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Økonomiske tilskudd
Vi søkte om økonomisk støtte hos Bymiljøetaten fra potten som deles ut til frilufts‐ og
naturvernorganisasjoner. Vi søkte om til sammen kr 60 000, hvorav 40 000 var tiltenkt generell
driftstøtte og resten til å finansiere turer (annonser, guider etc). Vi fikk innvilget totalt kr 60 000, kr
40 000 til drift og kr 20 000 til turprosjekter. Styret har søkt om et tilsvarende tilskudd i 2017, samt
støtte til forberedelser til LVs 50‐årsjubileum i 2019.
Vi søkte i tillegg midler til skjøtsel av Hestejordene fra Grorud bydel. Vi fikk bevilget kr 7.000.

Saker behandlet i 2016
Linderudkollen skiarena
Som kjent ble det i 2015 gjennomført store ekstra inngrep etter planendringer som det ikke var søkt
om eller gitt tillatelse til. På grunnlag av muntlige samtaler ga Plan‐ og bygningsetaten tilsynelatende
grønt lys til Bymiljøetaten og deres entreprenører for å gjennomføre de ulovlige inngrepene. Det er
ikke slik ting skal foregå! Bymiljøetaten igangsatte de endrede planene uten å ha søkt om
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller markaloven, og uten godkjenning. Endringene gikk
ut på å gå fra stasjonært til distribuert snøproduksjon. Dette innebar utsprengning av grøfter for
vannrør og el‐kabler langs traseene, noe som bryter med reguleringsplanen som sier at traseene skal
legges oppå terrenget. Skitraseene så etter hvert ut som et stort veiprosjekt.
Ansvarlig søker, arkitekt Strand/Løken AS (S/L AS) har nylig (februar 2017) sendt ut et nabovarsel
der det søkes om ”… endring av system for snøproduksjon…” og ”dispensasjon fra reguleringsplanens
§ 5”, og at ”Som følge av dette må det også søkes om dispensasjon fra markaloven § 5”. Dette kan
ikke oppfattes som noe annet enn en innrømmelse fra involverte parter i og utenfor kommunen om
at det ble begått grove saksbehandlingsfeil under prosessen.
Det er også grunn til mistanke om at løypene er fundamentert slik at de enkelt kan asfalteres for
rulleskiløping, og at dette kan være tilleggsårsak til anleggets omfang. Grunnlaget for denne
mistanken er basert på et brev før nyttår fra S/LA AS til PBE, med spørsmål om hvilket krav til søknad
etaten ville stille for asfaltering. I brevet forsøker man å få aksept fra PBE om at asfalteringen ”kan
håndteres som en byggesak, evt. med en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene”, og påstår at
”Det skal altså ikke være nødvendig med reguleringsendring”. Mistanken forsterkes ved at asfaltering
av løypene på Linderudkollen inngår i handlingsplanen for idrettsanlegg vedtatt høsten 2012 og
innarbeidet i Bymiljøetatens budsjett for 2017.
Våre og andres reaksjoner på de grove saksbehandlingsfeilene i forbindelse med de nevnte
endringene vil forhåpentligvis sørge for at kommunens saksbehandlere heretter vil følge lover og
regler i liknende saker. Vi tar det for gitt at forsøket på å gå utenom lover og regler for å få asfaltert
traseene i Linderudkollen skiarena ikke vil føre fram. Det må ikke bli slik at det nærmest skal bli fritt
fram med asfaltering i Marka.
Lillomarka arena
Arbeidet med arenaen ble startet opp rett før jul.
Lillomarkas Venner hadde møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen,
8.4.2016. Til stede på møtet var også Bymiljøetaten, Kultur‐ og idrettsbygg Oslo KF (KID) og Oslo

3

idrettskrets. På møtet la vi fram forslag om å ta i bruk deler av Huken som en del av Lillomarka arena
framfor å ødelegge naturområdet i nord, som i planene er markert med ordet ”opsjon”.
Ifølge KID foreligger det ingen planer om å ta i bruk det aktuelle naturområdet verken i planfase 1, 2
eller 3. På møtet gikk Eli Grimsby og Rina Mariann Hansen langt i å si at de ønsket at naturområdet i
nord skulle bli liggende i fred slik det er. Dette er en gledelig nyhet, men vi har et sterkt ønske om at
”opsjonen” på skogområdet fjernes helt fra reguleringsplanen, for å fjerne risikoen for at området
blir tatt i bruk på et senere tidspunkt.
KID har søkt om dispensasjon fra markaloven om å anlegge fire lysstolper langs en forbindelse
mellom arenaen og det ordinære løypenettet. Denne forbindelsen er ikke med i reguleringsplanen.
Det er meningen at forbindelsen kun skal brukes i treningsøyemed. LV vil skrive et brev om dette der
vi på visse betingelser kan akseptere dette.
Klima og miljødepartementet har stadfestet at det skal kunne asfalteres en rulleskibane på 2
kilometer på arenaen. KID har bedt om 3 kilometers rulleskibane. Så langt vi kjenner til har
departementet ennå ikke endret tillatt lengde på asfaltert rulleskibane. LV er prinsipielt imot
asfaltering i Marka, og har uttrykt sterk skepsis til å tillate asfaltering p.g.a. faren for at dette kan
skape en svært uheldig presedens. Vi viser i så måte til avsnittet om Linderudkollen skiarena der det
ser ut til at man forsøker å utnytte tillatelsen i bl.a. Lillomarka arena og Marikollen slik at man skal
slippe å søke om asfaltering etter markaloven.
Når det gjelder snøproduksjonen, er det i vinter blitt observert problemer på isen på Badedammen.
Det er blitt overført ekstra vann fra Steinbruvannet for å kompensere for vannet i Badedammen som
blir brukt til snøproduksjonen, men det kan se ut til at det største problemet har vært at den ekstra
vannmengden har lagt seg oppå isen på Badedammen og gjort isen usikker. Det er ikke satt opp
varsling om usikker is.
Reguleringsplan for Linderud leir
Det skal tilrettelegges for fortetting av Linderud leir, som grenser til Lillomarka ved Kolås og
Hestejordene. Forsvaret planlegger å konsentrere mye av sin virksomhet til leiren, og det skal gjøres
plass til opptil 100 000 m2 bygninger med inntil 5 etasjer. LV er opptatt av adkomsten til marka, og
heier på et alternativ i planen som vil gi en snarvei til marka for brukere fra Veitvet og Sletteløkka. Vi
ber videre om at store trær mot marka bevares for å dempe effekten av høyere og tettere hus på
utsikten fra Hestejordene. Er tredje viktig hensyn å ta er å vise varsomhet under anleggsarbeidene, så
Kolås, med sin nasjonalt verneverdige flora ikke berøres av fortettingen. Les hele uttalelsen vår her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160222_Uttalelse_Linderud_leir_planforslag.pdf
Helårstraseen Lilloseter – Sinober – Burås
Da traseen ble godkjent i Nittedal kommune i vinter ble det med ordlyden:
”Traseen fremmes som en korridor med i hovedsak 15 meter bredde”. Dette klagde vi på i mars, men
klagen ble ikke tatt til følge. Men det ble presisert at det var ment at traseen skulle legges innenfor et
regulert belte på 15 m, altså ikke at selve traseen skulle være 15 m. Vår klage over at traseen legges
tett inntil rikmyra vest for Sinober er behandlet av Fylkesmannen, og har ikke ført fram.
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Sykling i Lillomarka
Lillomarkas Venner jobber for at alle markabrukere
skal kunne ferdes trygt og dele ferdselsveier
fornuftig. Samtidig arbeider vi for en varsom ferdsel
med minst mulig slitasje når sykling skjer på stier ‐
utenfor grusveiene.
Vi registrerer at sykling i terrenget er en økende
kilde til konflikt. Det er dessverre flere eksempler på
at omgivelser endres og installasjoner bygges uten
godkjennelse i Lillomarka. I løpet av året har vi
registrert at en del terrengsyklister «tar seg til
rette» og anlegger løypenett uten søknad og
godkjenning. Trær felles, lyngen fjernes og bekker
steinlegges.

Noen tar seg til rette og feller trær for å etablere
sykkelløyper

Også i det nye Lillomarka naturreservat på
Slengfehøgda har vi registrert økt aktivitet og
slitasje fra terrengsykling. Vi har i den
sammenhengen sendt et klagebrev til Fylkesmannen
der vi påpeker at syklister har laget en sykkelsti
utenfor eksisterende stier, i motstrid til forskriftene
for naturreservatet som sier at sykling kun er tillatt
på eksisterende stier. Vi avventer svar fra
Fylkesmannen. Vi har fått flere henvendelser fra
medlemmer som er bekymret for denne utviklingen.
Lillomarkas venner følger opp der dette er mulig.
Lillomarkas Venner er generelt positive til sykling,
men ser helst at det foregår på veier eller i traseer
beregnet for sykling. Vi deltar i Oslo og Omland
Friluftsråd (OOF) sitt «Samarbeidsforum for sykling i
Marka». Her har vi blant annet fått erfaringer fra
utviklingen i Østmarka. Gjennom deltakelsen i OOFs
sykkelforum håper vi å bidra til å spre informasjon
og dempe konfliktnivået framover.

Sykling på sti gir ofte stor slitasje og erosjon, her ved
Dalbekk i Nittedal

21. august representerte vi OOF i arrangementet «Sykle med hue». På Solemskogen og ved
Badedammen på Grorud hadde vi stand for dialog med syklistene. Målsetningen var å informere
både syklister og gående om «skikk og bruk» i marka for å redusere konfliktnivået.
Denne aktiviteten har blitt gjennomført også tidligere år. Inntrykket var at sameksistens mellom
syklister og gående på veiene kanskje har blitt noe bedre med årene.
Bruk av el‐sykler i utmark: forslag til endringer i markaloven og forskrifter
Bruk av el‐sykkel er nå formelt forbudt i marka, men Miljødirektoratet har fremmet forslag om at det
skal være tillatt. I forslaget som ble sendt rundt våren 2016 var forslaget formulert slik at el‐sykler
skal tillates ”på veg og opparbeidet sti i utmark”.
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Lillomarkas Venner er enige i at el‐sykler kan tillates på veiene i marka, men skriver i
høringsuttalelsen at ”Lillomarkas Venner er av den formening at det ikke skal tillates bruk av el‐sykkel
på noen typer stier i Marka.” Begrepet ”opparbeidet sti” mener vi er tvetydig og vil kunne både
misforstås og misbrukes slik at det blir tillatt å bruke el‐sykkel på stier, med økt slitasje og konflikter
med gående som resultat. Flere av høringsinstansene hadde tilsvarende bemerkninger, og
Miljødirektoratet vil endre formuleringen slik at ”opparbeidet sti” erstattes av ”turveg”.
Det nye regelverket er enn så lenge ikke trådt i kraft.
Til informasjon er el‐sykkel en sykkel som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal
nominell effekt på høyst 0,25kW, og der motorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen
når en fart på 25 km/t.
Hele uttalelsen kan leses her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160302_Horingsuttalelse_el‐sykling_i_utmark.pdf
Bjønndalen skianlegg ‐ Nittedal
Etter henvendelse fra medlemmer i
Nittedal gjennomførte LV en befaring i
nærturområdet ved Bjønndalen skianlegg
i oktober 2016. Vi konstaterte at det
foretas kraftige inngrep i forbindelse med
utvidelse av skiløypene i søndre Nittedal.
Utover ordinært vedlikehold registrerte vi
omfattende endringer i løypetraseene.
Blant annet blir løypa fra Bjønndalen
skistadion fram mot Bergensveien doblet i
bredde. Mye av dette området ligger
utenfor markagrensen men LV har stilt
spørsmål ved materialbruk og
framgangsmåte i dette arbeidet.
Løypa over Bjønndalsmyra er f.eks.
forsterket ved bruk av impregnerte eldre
stolper i stort omfang. Flere av disse
stolpene er gamle, kreosotimpregnerte
materialer. Andre er trykkimpregnerte
med potensiell bruk av kobber, krom og
arsen som virkemidler. Som kjent er disse
stoffene er idag underlagt svært sterke
restriksjoner eller forbud mot ordinær
bruk.

Bruk av store mengder betongstein som fyllmateriale. ved
skiskytterbua, Bjønndalen skianlegg

Omfattende bruk av impregnerte overskuddsmaterialer i
Bjønndalsmyra

Etter en samlet vurdering sendte LV en henvendelse til Nittedal kommune 17. oktober 2016. I brevet
ønsker vi svar på hvorvidt kommunen er klar over disse forholdene i området. Vi be også om
informasjon om hvordan saksbehandlingen har vært gjennomført og om hvilke framtidige utvidelser
og installasjoner av løypene som er godkjente av kommunen.
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Lillomarkas Venner har i februar 2017 mottatt et foreløpig svar fra Nittedal kommune. Kommunen vil
foreta en befaring våren 2017 og vil komme tilbake med en vurdering etter at denne er gjennomført.
Les henvendelsen til Nittedal kommune på http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Uttalelser.shtml
Planprogrammet for et nytt Grorud sentrum
Eiendoms‐ og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo har startet prosessen for å utvikle hele Grorud sentrum
i en mer bymessig retning. Intensjonen er å utvikle Grorud som lokalsentrum og kollektivknutepunkt.
Her er det mange hensyn som skal håndteres ‐ nye gaterom, byggestruktur for boliger og service,
sosial infrastruktur og grønn profil blant annet.
I mai ga Lillomarkas Venner innspill som omfatter miljøverdiene innenfor det aktuelle området. Disse
ønsker vi å ta vare på. Samtidig fremmer vi ideer om hvordan de grønne områdene kan utnyttes
bedre for å skape et positivt miljø for dagens og framtidens beboere i området.
Vi har omtalt tre soner spesielt i vår høringsuttalelse:
‐ Grønn korridor fra Romsåsveien (blåmerket sti til Ravnkollen og Røverkollen)
Denne unike stien er bindeledd mellom Røverkollen naturreservat og det nye Grorud sentrum. Den
korridoren mellom veier og bygningen fører ut i flott skogsterreng og vil være av spesiell verdi ved
utviklingen av området. Den bør profileres sterkere og «markedsføres» med bedre skilting.
‐ Området mot Alna (mellom Rosenbergveien og elvebredden)
Her anbefaler vi at naturlig vegetasjon og dyreliv kan få lov å florere. Området er lett tilgjengelig for
publikum og eksisterende sti mot Alna elv kan forsterkes uten store inngrep.
‐ Området Monsebråten (Rosenbergskogen)
Lillomarkas Venner ber om at «100‐metersskogen» Monsebråten (ved bussholdeplassen) inngår som
friområde og tas vare på som nærmeste rekreasjonsområde for beboere på Grorud.
Les hele uttalelsen fra Lillomarkas Venner her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160512_Uttalelse_Planprogram_Grorud_LV.pdf
Bjerkesirkelen
Gjennom ”Områdeløft Bjerke bydel” har bydelen nå etablert ”Bjerkesirkelen”, en 9 km lang turløype
som binder sammen de grønne områdene i bydelen i en stor sirkel. Løypa er merket, og det er satt
opp informasjonsskilt, som forteller om interessante ting underveis. Løypa sneier innom Lillomarka,
fra Hestejordene til Isdammen, og LV har bidratt med informasjon langs denne delen av løypa. Løypa
ble åpnet med byråd, kultur og festivitas søndag 11.september.
Huken: klage på tillatelse til videre drift ut 2018
Blant mange andre sendte Lillomarkas Venner klage på Fylkesmannens tillatelse til videre drift ved
Huken pukk‐ og asfaltverk, tidsbegrenset til 31.12.2018. Miljødirektoratet endelige avgjørelse
opprettholder Fylkesmannens vedtak. Ikke uventet fikk vi ikke medhold i at produksjonen skulle
opphøre, men vedtaket har noen ”positive” avklaringer, bl.a:




All produksjon av pukk og asfalt skal opphøre ved utgangen av 2018.
Total produksjons‐/uttaksmengde per år er 250.000 tonn.
Begrenset åpningstid.
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Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), en orientering
Lillomarkas Venner har vært medlem av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) i en årrekke. OOF er en
paraplyorganisasjon for naturvern‐ og friluftsorganisasjoner. Vi har vært aktive på OOFs
medlemsmøter og årsmøter for å fremme naturvern og det enkle friluftslivet.
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) består av de landsdekkende medlemmene Norsk friluftsliv,
Friluftsrådenes landsforbund, Naturvernforbundet, Den Norske turistforening og Norges jeger‐ og
fiskeforbund. I fylkene skal FNF være et forum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners
arbeid med natur‐ og friluftslivsfaglige saker.
Lillomarkas Venner ble tidligere i år invitert til å tilslutte oss FNF Oslo. Styret gjorde vedtak om
tilslutning, og deltok på stiftelsesmøtet i mars. Senere har styret vedtatt tilslutning til FNF Akershus.
Som del av FNF Oslo og Akershus regner vi med hjelp og støtte nettopp til å fremme vårt arbeid med
natur‐ og friluftslivsfaglige saker.
Fylkeskoordinator i Akershus, Maria Rundhaugen Tesaker besøkte oss på vårt første styremøte i 2017
og orienterte om FNF sine oppgaver og presenterte det nye begrepet ”Friluftsporter”, en satsing som
er tenkt som innfallsporter for fysisk aktivitet og naturopplevelser i marka. Hensikten med
friluftsporter er å øke tilgjengeligheten til naturen og få folk mer ut og i aktivitet. Det skal anlegges
friluftsporter i hele landet, og i Osloregionen vil de typisk bli lagt til sentrale steder i utkanten av
marka.
Skogoppsynsfunksjonen i Lillomarka
På vårparten fikk vi den gledelige nyheten fra Bymiljøetaten at det ville bli ansatt nye
skogoppsynsleder etter at Håvard Pedersen i fjor pensjonerte seg fra denne delen av sin stilling. Nå
er den nye oppsynslederen på plass: Karianne Johansson. Hun vil ha ansvar for Lillomarka. For å bli
bedre kjent med henne og høre om hvilke oppgaver og planer hun har, har vi fått henne og kollegaen
hennes, Knut Johansson, som vi kjenner godt fra før, til å komme på årsmøtet 2017 og holde en
presentasjon etter det formelle årsmøtet.
Nytt Lillomarkakart
For noen år side bidro Lillomarkas Venner med kr. 5.000 til trykking av et helt nytt turkart over
Lillomarka. Initiativet kom fra Lillomarka Orienteringslag. På forespørsel fra O‐laget vedtok styret å
bidra med kr. 5.000 for trykking av et oppdatert turkart. På det nye kartet er bl.a. det nye Lillomarka
naturreservat og markagrensa inntegnet. Løp og kjøp i lokale bokhandler/sportsbutikker!
50‐årsjubileum i 2019
Ser man litt nøye på logoen vår, oppdager man at Lillomarkas Venner har 50‐årsjubileum i 2019. En
milepæl! Dette er 50 år spekket med interessant markahistorie, et selvskrevent utgangspunkt for en
spennende markering av noe slag. En jubileumskomite må stables på beina – er det noen
historieinteresserte skribenter der ute? Gi oss et hint til post@lillomarkasvenner.no .
Gave fra Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka
Lillomarkas Venner har mottatt en gave på 22 000 kr fra Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka,
som ble dannet da Oslo Østre skytterlag på 90‐tallet ville flytte skytebanen sin 300 m inn i marka.
Lillomarkas Venner var en aktiv medspiller i kampen mot skytestøy i marka, og aksjonskomiteen
besluttet derfor å overføre en rest av ubrukte midler til oss. Vi takker for den rause gaven, og skal
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sørge for at pengene brukes for å videreføre arbeidet for at Lillomarkas kvaliteter ikke skal forringes
av støy og andre aktiviteter som ødelegger naturopplevelsen.
Utviklingstomta Trondheimsveien 582
Arkitektfirmaet Blakstad Haffner AS sendte i juni en anmodning til PBE om en forhåndskonferanse for
å diskutere rammene for utbygging av eiendommen med 10 nye boligenheter. Styret er opptatt av
denne saken fordi det på eiendommen befinner seg verneverdig naturtype, men også fordi den
nordlige delen av eiendommen er et område i Bånkallia som vi ønsker som en del av et større
landskapsvernområde. På den sørlige delen av eiendommen, nærmest Trondheimsveien ligger det
noen falleferdige bygninger som ikke berører naturtypeområdet.
Bånkallia er et flott natur‐ og friluftslivsområde med til dels verneverdig natur. Dessuten har det
mange kulturminner fra steinhoggervirksomhet og et uvanlig rikt dyre‐ og fugleliv. Styret har hatt en
befaring i området på initiativ fra Rommen vel.
PBE skriver at ”… både Kommuneplanen og reguleringsbestemmelsene stiller krav om planbehandling
før tiltak. Vi vurderer at vi vanskelig kan gi unntak eller dispensasjon fra plankravene.” og at ”Tiltaket
kvalifiserer ikke for unntak fra krav om felles planlegging etter kommuneplan § 17.1 pkt.4.
Infrastruktur og andre overordnete strukturer er ikke avklart for utviklingsområdet. Tiltaket kan
dermed komme i konflikt med fremtidige, nødvendige tiltak og vil kunne vanskeliggjøre helhetlig
byutvikling.”
Enten arkitektfirmaet sender byggesøknad eller man avventer framtidig helhetlig byutvikling, kan
dette være første skritt i en trussel om nedbygging av naturområdene i Bånkallia. Her gjelder det å
følge med.
Tilgrising av skogen ved Badedammen
Lillomarkas Venner var i 2016 i kontakt med Bymiljøetaten vedrørende toalettforholdende ved
Badedammen. Toalettet er lite innbydende og mange gjør heller sitt fornødne i skogen på østsiden av
vannet. Hele området på østsiden av vannet er mye brukt med stier på kryss og tvers, og det er i
perioder mye dopapir, urinlukt og avføring i området.
Bymiljøetaten svarer at de bytter ut toaletter så raskt de finner penger, men at det er mange
toaletter som skal byttes og at prioriteringene er vanskelige, slik at det kan ta tid.
Ny bok om Lillomarka
Helge Haakenstad, som har vært skogforvalter i Oslomarka i en liten mannsalder, har gitt ut et
etterlengtet praktverk av en bok om Lillomarka, ”Lillomarka – liten og variert ‐ vakker og verdifull”.
Mange hadde anledning til å kjøpe den rykende ferske boka og få den signert på det åpne møtet vårt
i november, der også Haakenstad fortalte om boka. Boka er rikt illustrert, og forteller om natur,
kultur og stemningsfulle vandringer i Lillomarka. Styret i Lillomarkas Venner setter stor pris på boka,
som vi tror vil gjøre at enda flere får øynene opp for hvor verdifullt dette naturomfådet er. Vi vedtok
derfor i høst en omdisponering av midler for å bidra til trykkingen av boka.
Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
Arbeidet med revidering av Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger ble startet opp i
begynnelsen av 2014. LV var representert i tre av arbeidsgruppene, men har ikke vært representert i
styringsgruppa. Dette har ført til at vi i forhold til det endelige utkastet har hatt liten innflytelse. I
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oktober 2016 sendte vi en høringsuttalelse til Bymiljøetatens utkast, som etter vår mening i alt for
liten grad hadde tatt hensyn til det enkle friluftslivet og markaorganisasjonenes innflytelse. Det er
synd å si at våre viktigste endringsforslag i så måte ikke ble tatt hensyn til av Bymiljøetaten i revidert
utkast.
Bymiljøetaten sendte sitt endelige utkast til Byrådsavdelingen for miljø og Samferdsel (MOS) for
politisk behandling før nyttår. Den eneste muligheten vi da hadde til å få inn våre viktigste
endringsforslag var å sende en uttalelse til MOS. Vi kontaktet byrådssekretæren ved MOS om saken
og ble oppfordret til å sende inn våre synspunkter. Dette ble gjort medio januar 2017.
Hogst ved Slattum
Et skogbestand beliggende nordvest for Slattum i
Nittedal kommune, ble meldt inn for hogst, og
hogstmeldingen ble godkjent av Regionkontor
Landbruk. I denne og omkringliggende skog har vi
de siste åra arrangert høstens sopptur sammen
med Romerike sopp‐ og nyttevekstforening. De
som har vært med på soppturen vet hvilken
uvanlig rik soppfunga dette området kan by på.
Oppslag i Varingen
Området har også andre viktige biologiske verdier,
og det er nærmeste nabo til to naturtypelokaliteter. I tillegg har NINA utgitt en rapport som viser til
den markboende storsoppfloraen i området, og funn av mange nye rødlistearter.
Dette var åpenbart et verneverdig område med verdifull natur. NOA og LV påklaget derfor vedtaket
om hogst. Nittedal kommune opphevet vedtaket om hogst, begrunnet med at vedtaket manglet
lovhjemmel, til stor glede. Gleden varte ikke lenge. Bare noen dager etter vedtaket var hogsten i full
gang, uten noen form for informasjon.
Det viste seg at Skogbrukssjefen hadde funnet ut at området lå utenfor grensene til markaforskriften
etter skogbruksloven (ikke å forveksle med Markaloven), og mente at de ikke hadde hjemmel til å
stanse hogsten. Dette til tross for at skogbruksloven § 8 gir Skogoppsynet rett til å stoppe enhver
hogst dersom det går ut over miljøverdier.
Da det ble kjent at hogsten var startet, ble det mobilisert til protest i området noen timer etter at
hogsten var startet. Hogsten ble avsluttet da oppmøtte stilte seg i veien, men da var de fleste trærne
meiet ned med store maskiner. Lover og regler kan tydeligvis tøyes. Det er også å bemerke at
skogeieren faktisk hadde fått tilbud om «frivillig vern» som ville gitt vel så stor, og skattefri, inntekt,
men valgte altså å hogge, og ødelegge et verdifullt natur‐ og friluftsområde.
Konseptutvalgsutredning om bekkeåpning i Hovinbekken ved Årvolldammen
Bymiljøetaten har i høst hatt forslag til konseptutvalgsutredning Årvolldammen/Hovinbekken ute på
høring. Etaten har ansvaret for prosjektet, som handler om åpning av Hovinbekken og etablering av
økologisk dam på Årvoll. Dette har vært en kontroversiell sak i nærmiljøet på Årvoll. Årvolldammen
er en populær badedam, som folk ikke vil miste.
LV forutsetter i vår uttalelse at Årvolldammen består som badedam. Vi er generelt positive til å
gjenskape natur og åpne bekker og unngå unødig bruk at drikkevann, men foreslår begrensete
dimensjoner på bekkeåpningen og gangstien langsetter. Vi påpeker viktigheten av å bare bruke
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stedegne arter og frø fra nærområdet ved etablering av beplantning langs bredden. Vi peker også på
to gamle ospetrær, som må skjermes under anleggsarbeidene og viktige biotoper som må ivaretas.
Turer 2016
Også i 2016 hadde vi et variert og spennende turprogram, se
http://www.lillomarkasvenner.no/turer/Turer_2016.pdf.
Fuglesangtur 2. juni: 18 ‐ 20 mennesker fikk med seg en fin kveldstur og lyttet til
hestejordenes eget bevingede sangkor i forsommerkvelden. Turleder: B. E. Sakseid
Ettermiddagstur på Kolås 15. juni: Over 20 fremmøtte fikk med seg en fin kveldstur på Kolås med de
to kunnskapsrike turlederne Egil Bendiksen og Håvard Pedersen. Kalkfuruskogens botaniske godbiter
ble vist fram og omtalt samt en gammel kullgrop og en mulig eldgammel gravrøys."
Villblomstens dag 19. juni: Drøyt 20 deltok på en solfyllt vandring over Røverkollen og Svartberget
med entusiastiske Gunnar Klevjer som turleder. Vi ble kjent med både spiselige (ikke glem å plukke
geiteramsasparges før det er for sent på året!) og giftige planter.
Sidesprang i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 4. september: Mange turgåere
ble denne søndagen ledet vekk fra hovedveien og inn på stien forbi Aurevann til en prat ved bålet
Sopptur 5. september i samarbid med Romerike sopp‐ og nyttevekstforening: Soppkontrollør Siv
Moen var nok en gang turleder på denne populære turen i den fantastiske soppskogen ved Slattum.
Både nyttevekstsopp og mer kuriøse arter dukket opp.
Gruvetur rundt Alunsjøen 25. september: Rundt 25 turdeltakere var med da Trond Hummelvoll tok
oss med på tur rundt Alunsjøen og fortalte om nye og gamle funn rundt gruvedriften som pågikk fra
tidlig 1700‐tall.
Eventyrkveld 14. oktober: 30 små og store samlet seg rundt bålet denne høstkvelden, og lyttet til
Beathe Frostad fra Fortellerhuset, som fortalte spennende historier fra fjern og nær.
Møter og befaringer
januar
 møter om lovendringsforslag vedr. el‐sykling
februar
 møte med Norsk organisasjon for terrengsykling
 vinteraktivitetsdag ved Isdammen
 markadagen på Skullerudstua v/Oslo og omland friluiftsråd (OOF)
mars



stiftelsesmøte for Forum for natur og friluftsliv (FNF)
15. mars: møte om Bjerkesirkelen

april





møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet om Lillomarka arena
kontaktmøte med Bymiljøetaten
OOFs årsmøte
møte i OOFs sykkelforum

mai





nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv i regi av Norsk friluftsliv
Deltatt på 50‐årsjubileumsmiddagen til Østmarkas Venner
befaring til bl.a. Slengfehøgda: stisykling i marka
frivilligtreff med mingling i regi av bydel Grorud
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juni






befaring med Statens naturoppsyn i forbindelse med sykling i naturreservatet på
Slengfehøgda
deltakelse på Skiforeningen og Grorud bydels aktivitetsdag
observasjonsrunde i Linderudkollenområdet
møte hos KID om Lillomarka arena
befaring med Rommen vel i forbindelse med utbyggingsforslag Trondheimsveien 582, i
Bånkallia.

august
 sykkelkampanje ved Badedammen og Solemskogen organisert av OOF
september
 vervebod/deltakelse på Bjerke bydels aktivitetsdag
 vervebod/deltakelse på Bydyrkfestivalen i Bjerke bydel
 vervebod/deltakelse ved åpningen av Bjerkesirkelen
 befaring i foreslått hogstområde ved Skytta
 befaring langs GIFs løype ved Skytta i forbindelse med utvidelse av løypa
 møte hos OOF om nye mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
oktober
 informasjonsmøte om KUV’en om Årvolldammen
 deltakelse på OOFs jubileumsseminar
 befaring, Bjønndalen skianlegg
november
 Informasjonsmøte hos KOD om oppstart av Lillomarka arena
 Østmarkas venners jubileumsarrangement
 åpent møte (LV)
desember
 møte hos NOA om nye mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger
 møte i OOFs sykkelforum
Les brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner her:
http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Uttalelser.shtml
Besøk oss på facebook og hjemmesiden:
www.facebook.com/lillomarkas
www.lillomarkasvenner.no
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