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Medlemmer 

Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 371 medlemmer som hadde betalt kontingent siste 
år. Av disse er 285 enkeltmedlemmer, mens 74 er familier og 12 av medlemmene er lag og 
foreninger. Medlemstallet representerer derfor en medlemsmassen som er vesentlig større 
enn 371 personer. Vi får stadig nye medlemmer, men vi har problemer med å holde på de vi 
allerede har. Vi har en utfordring når det gjelder å være synlige og informere om det viktige 
arbeidet vi gjør og hva vi kan tilby medlemmene gjennom året. Det er dessuten behov for at 
våre møter og arrangementer brukes mer intensivt som vervearenaer. 

Styremedlemmer og tillitsvalgte 

Etter valg på årsmøtet 5.4.2017 har styret bestått av: 

Styreleder: Frode O. Hansen 
Nestleder: Arne Odden 
Kasserer: Gro Evensen 
Sekretær: Elin Langsholt 
Styremedlemmer: Tore Faller, Eva Hermstad, Grete Marstein, Unni Pedersen, og Heidi 
Trøen 
Varamedlemmer: Olav Helgesen (fram til sommeren 2017), Eirik Holten, Rolf Norum, 
Bjørn Einar Sakseid (fram til høsten 2017) og Bård Tveter 
Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen 
Valgkomite: Erik Grønvold, Terje Marstein og Arvid Nordli 

Styremøter 

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2017. Styremøtene har vært holdt hjemme hos 
styremedlemmer. 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt 5. april, og årsmøteprotokollen finnes her: 

http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Protokoll_arsmote_2017.pdf  

Kveldens åpne program etter årsmøtet sto nytilsatt 
skogoppsynsleder i Oslo kommune, Bymiljøetaten (BYM), med 
arbeidsområde Lillomarka, Karianne Johansson, og hennes 
seksjonssjef, Knut Johansson, for. De fortalte om oppgaver, planer 
og prioriteringer i forbindelse med Oslo kommunes 
arbeidsoppgaver i Lillomarka. 

Åpent møte 15. november 

Fjøset på Årvoll gård var fullt, med rundt 70 tilhørere, da Tom 
Schandy delte sine naturopplevelser fra våre nordiske skoger og 
fjell og havområder på høstens åpne møte. Tom har drevet som 

Foto: Elin langsholt 
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naturfotograf i flere tiår og hadde et vell av spektakulære naturopplevelser å fortelle om, vel 
dokumentert med hundrevis av fantastiske bilder. De som gikk glipp av denne live-
forestillingen, kan se mange av bildene i de tallrike bøkene han har gitt ut. 

Siste nytt om aktuelle saker ble presentert av Lillomarkas Venners nestleder Arne Odden. 

Innføring av nytt administrasjons-/medlemssystem 

Styret besluttet etter en testperiode å anskaffe Styreweb som administrativt system. Dette 
er et web-basert system som har mange ulike funksjonsmoduler. Første skritt har vært å 
overføre alle medlemmer fra regneark til Styreweb. Dette har gått forholdsvis greit med god 
hjelp fra et medlem. Neste skritt er å forenkle utsending av fakturaer for 
medlemskontingent.  

Økonomiske tilskudd 

Bymiljøetaten deler ut økonomisk tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner. Vi søkte i 
2017 om støtte til generell drift (kr 40 000), finansiering av annonser og guider til turer (kr 
20 000) og et økonomisk tilskudd i forbindelse med at Lillomarkas Venner har 50-årsjubileum 
i 2019 (kr 40 000). Vi fikk innvilget totalt kr 60 000 til driftsstøtte og støtte til turvirksomhet. 

Styret søker om tilsvarende tilskudd i 2018. 

Vi søkte i tillegg midler til skjøtsel av Hestejordene fra Grorud bydel, og fikk bevilget kr 5 600. 

Saker behandlet i 2017 

Friluftsporter og status for aktivitetssonene - en orientering 

22.juni inviterte Bymiljøetaten markaorganisasjonene til befaring i Østmarka. Fra LV deltok 
Frode og Grete. 

I forbindelse med ny Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger vurderer BYM å definere 
enkelte områder i marka som Friluftsporter. Etaten ønsket diskusjon om omfang, plassering 
og innhold av Friluftsportene. Det kom klart fram at det var usikkerhet om hva som faktisk 
menes med begrepet Friluftsporter. Befaringen ble en god arena for alle parter for en 
diskusjon om utvikling og inngrep i markas randsoner. Begrepet Friluftsporter er blitt lansert 
av regjeringen og byrådet i Oslo, og oppfattes som mer rettet mot de kommunene som ikke 
allerede har utviklet en tilrettelagt bruk av utmark. I Oslo har vi allerede mange 
«markaporter», og det kom klart fram fra alle deltakerne at det eneste som var ønsket var 
en opprydding og tydeliggjøring av disse stedene, samt bedre informasjon og skilting, ikke 
ytterligere tilrettelegging eller inngrep. 
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Forslag til ny forskrift om 
skogbehandling og skogsdrift i 
Oslomarka 

I juli mottok styret forslag til ny 
forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift i Oslo og nærliggende 
kommuner (Oslomarka) fra 
Landbruks- og matdepartementet.  

Vi støttet i prinsippet uttalelsen fra 
OOF og FNF som var utarbeidet i 
samarbeid med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn, 
Skiforeningen , Norges Jeger - og 

Fiskerforening Akershus , Norges Jeger - og Fiskerforening Oslo , Naturvernforbundet Oslo og 
Akershus , og Oslo idrettskrets.  

Styret fant det nødvendig å sende en egen uttalelse fordi vi mente ovennevnte uttalelse 
hadde noen mangler og svakheter.  Hovedpunktene i vår uttalelse var: 

 Styret finner det uakseptabelt at skogeiernes meldeplikt for hogster inntil 10 mål 
(daa) blir fjernet. Dersom forslaget går igjennom, vil kommunene miste mulighetene 
til å gjøre vedtak, og allmennheten vil fratas muligheten til innspill og påklaging av 
forvaltningsvedtak.  

 Styret finner det også uakseptabelt at klageretten for hogster over 10 daa som 
kommunen ikke gjør vedtak om blir fjernet.  

 Styret finner det prinsipielt betenkelig, og uakseptabelt, at forvaltningen av 
naturmangfoldet overlates til en privat sertifiseringsordning (PEFC-standarden). 
Denne standarden imøtekommer ikke regjeringens uttalte mål om vern av 10 % av 
norsk skog. 

 Styret mener også at forskriften må hjemles i både i skogbruksloven og markaloven.  

Vår uttalelse avsluttes slik: ”Et revidert forslag må fremme et skogbruk som tar hensyn til 
allmennhetens og nasjonale interesser når det gjelder naturmangfold, friluftsliv, 
naturopplevelser,  kulturminner og markakulturen, samt sørge for en akseptabel balanse 
mellom skogbrukets og allmennhetens interesser.” 

 

 

 

 

 

Foto: Arne Odden 
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Linderudkollen skiarena 

 Linderudkollen skiarena er en sak som har 
versert i hvert fall siden 2008. Lillomarkas 
Venner aksepterte reguleringsplanen slik 
den ble vedtatt i 2011. Under 
gjennomføringen, og i etterkant av 
ferdigstillingen av anlegget er det imidlertid 
oppdaget flere ulovligheter i form av brudd 
på reguleringsbestemmelser. 
Omreguleringer, eller endring av vedtatte 
reguleringsplaner i marka, skal gjennom ny 
runde med høring, vedtak, og i prinsippet 
stadfestes av Klima- og 
miljødepartementet, men i tilfellet 
Linderudkollen ble det ikke en gang søkt 
om endringene til Plan og bygningsetaten 
(PBE).  

Det alvorligste reguleringsbruddet er at det 
ble gjennomført et distribuert anlegg for 
snøproduksjon istedenfor et stasjonært, 
som førte til mye større inngrep langs 
traseene enn forutsatt. Denne ulovligheten 
ble påklaget av blant andre Lillomarkas 
Venner. Ansvarlig søker og tiltakshaver har 
i ettertid forsøkt å søke om dispensasjon fra 
reguleringsplanen og markaloven. Denne klagesaken ligger fortsatt til behandling i Oslo 
kommune.  

Inngrepene har også gjort det mulig legge til rette for asfaltering i traseene (til rulleskibruk) 
på en enkel måte. Høsten 2017 konkluderte PBE med at asfaltering i anlegget krever ny 
regulering som må stadfestes av departementet.  

Sommeren 2017 fikk styret informasjon fra turgåere om at det også ser ut til å være begått 
brudd på andre reguleringsbestemmelser. Det gjelder sommerbruken av den nordlige 
strandsonen av Kapteinsputten, som ifølge reguleringsbestemmelsene skulle være en 20 
meter bred gresslette til allmenn bruk, uten installasjoner. Isteden er det blitt til et område 
det ikke er mulig å oppholde seg i, verken for strandliv eller piknik. En skitrasé med lysstolper 
er lagt godt innenfor den regulerte strandsonen. Oppføring av lysstolpene er i ettertid 
omsøkt, en søknad som ligger til behandling.  

Styret har påklaget disse ulovlighetene, men det er de nevnte turgåerne som har gått i 
spissen. Styret ønsker å gi dem honnør for innsatsen, de har sendt egen klage og brukt mye 
tid og krefter på å følge opp kommunens behandling av denne saken.  

Kapteinsputten 2009. Foto: Rune Henning Johansen 

Kapteinsputten 2017. Foto: Frode O. Hansen 
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PBE har på grunnlag av muntlig utsagn fra søker konkludert med at skitraséen innenfor 
strandsonen ikke er i strid med reguleringsplanen, men avventer skriftlig bekreftelse på at 
det ikke er foretatt inngrep/tiltak. Denne konklusjonen finner styret svært betenkelig. Når 
det gjelder terrenginngrep, vil PBE på bakgrunn av ny redegjørelse fra ansvarlig søker og 
tiltakshaver vurdere hvordan/om denne saken skal forfølges videre. 

Styret vil følge videre utvikling. 

Lillomarka arena 

I 2017 har anleggsarbeidet på Lillomarka arena vært i full sving. LV har forsøkt å følge med så 
godt det har latt seg gjøre uten å bryte sperringene. Skogområdet nord for Huken var som 
kjent en del av planområdet, ment for 2 km skitraseer. Dette flotte naturområdet ville i så 
fall ha blitt ødelagt som natur- og friluftsområde. Derfor var det gledelig at området var satt 
som opsjon, som i praksis betyr at planene foreløpig ikke omfattet inngrep her.   

LV har helt siden første planutkast for LA forelå i 2010 foreslått å kombinere LA-området og 
deler av Hukenområdet til skiarena. Dette ser det ut til at vi nå har fått gjennomslag for, når 
vi ser på forslag til etterbruk av Hukenområdet etter at pukkverket er avviklet 31.12.2018. 
Innspill fra Lillomarka skiklubb viser at de også støtter et slikt forslag. Forslaget vil innebære 
at det omtalte skogområdet nord for Huken blir liggende som det er, uten inngrep. Vi håper 
og tror at forslaget vil bli stående.  

I forbindelse med opparbeiding av ny 
parkeringsplass rett vest for bekken fra 
Badedammen (Støytrenna), oppdaget 
noen fra styret at utbygger og 
tiltakshaver (Kultur- og idrettsbygg Oslo 
KF = KID) hadde unnlatt å bygge 
støttemuren mot øst og sør slik det klart 
og tydelig står i 
reguleringsbestemmelsene. 
Støttemuren er nødvendig bl.a. for å 
unngå utglidninger og avsig av 
forurensning mot vassdraget.  

Det ble tatt kontakt med PBE og sendt 
bilder av oppfyllingen som var ca. 2 meter over terrenget. PBE gjorde kort prosess og 
stoppet arbeidet. Ansvarlig søker hadde i søknaden om rammetillatelse påstått at ”parkering 
er tilpasset tomtens topografi, og støttemurer er ikke nødvendig”, til tross for 
reguleringsbestemmelsen. Det er betenkelig at kontaktpersonen i både KID og PBE i denne 
forbindelsen påsto at de ikke hadde satt seg inn i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Opparbeiding av parkeringsplass ved Lillomarka arena. 
Foto: Rolv Norum 
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Bjønndalen skianlegg - Nittedal 

Det er påpekt at det er brukt impregnerte 
materialer som underlag for skiløypa over 
Bjønndalsmyra.  Gjelleråsen idrettsforening er 
pålagt å fjerne disse innen tre år. 

Idrettsforening planlegger snøproduksjon i 
Bjønndalen, og vil i den forbindelse sette opp 
et pumpehus og etablere et vannbasseng på 4 
x 90 meter i bekken langsmed skistadion.  
Dette ligger utenfor markagrensa, men 
oppdemningen kan ha konsekvenser for 
Bjønndalsmyra og Glanerudbekken.  
Kommunen anfører at det 

 Må avklares med NVE om tiltaket er konsesjonspliktig.  
 Dersom det ikke er konsesjonspliktig, må det avklares med fylkesmannen i henhold til 

«Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag», og 
 Det må behandles som byggesak av kommunen.  
 Konsekvenser for flomsituasjonen nedover i bekken må også avklares. 

LV vil følge den videre utvikling. 

Forslag til presisering av markalovens §2 og endring av markagrensen i Nittedal 

Klima- og miljødepartementet har foreslått en presisering i markaloven og to 
grensejusteringer som berører Lillomarka. 

Den foreslåtte presiseringen av markaloven åpner bl.a. for innskrenkende grenseendringer. 
LV anser presiseringen som unødvendig og mener at dagens formuleringer er bedre egnet til 
å hindre at marka spises bit for bit. Vi går derfor imot departementets forslag. 

Når det gjelder grensejusteringene, berører de Lillomarka ved at et 524 daa stort område 
sørvest for Kruttverket ved Rotnes blir foreslått tatt ut av marka med tanke på boligbygging, i 
bytte med 479 daa  nord for Turmyrhaugen. Styret mener dette er en stor grensejustering 
som ikke er innenfor hva loven tillater. Vi mener dessuten at området er for langt unna 
kollektivknutepunkter til at det egnet til boligutvikling, og at andre arealer innenfor 
byggesonen bør fortettes isteden. På den andre siden er vi enige i at området nord for 
Turmyrhaugen har så stor viktighet for friluftslivet at det med fordel bør innlemmes i marka. 

Grefsenåsen 

LV har sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) reagert på at det igjen 
arbeides med utvidelsesplaner av alpinanleggene i Grefsenåsen. Dagens alpinanlegg er 
dessuten aldri blitt regulert. Oslo kommunen er pålagt å sørge for at alle anlegg i Marka blir 
regulert etter markaloven. Styret har sendt et brev til BYM og til Byrådet hvor vi med 

Bruk av impregnerte overskuddsmaterialer i Bjønndalsmyra. 
Foto: Arne Odden 
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henvisning til Oslo kommunes søknad om oppstart av reguleringsplan for alpinanlegget i 
Grefsenåsen ber om at planen avgrenses til kun å omfatte de områdene som ligger innfor 
dagens avgrensning av alpinanlegget. Vi anser det som nødvendig at alt videre planarbeid i 
Grefsenåsen tar hensyn til alle brukerne av området. 

Sykling i sårbart terreng 

Syklingen i sårbart terreng i Lillomarka ser ut til å bre om seg. Lillomarkas Venner mottar ofte 
henvendelser og kommentarer som beskriver slitasje og erosjon i terreng som er utsatt for 
intensiv sykkelbruk. Problemet er mest synlig når gamle turstier blir tatt i bruk som 
sykkelstier. Konsekvensen blir ofte at skjør vegetasjon, som holder bunnmassene på plass, 
slites bort. Skogbunnen i marka er generelt fuktig og resultatet blir ofte nærmest 
uframkommelige strekk med gjørme der det tidligere var tursti eller svake tråkk. 

Lillomarkas Venner har i henvendelser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus rettet spesiell 
oppmerksomhet mot nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat. I dette spesielt vernede 
området har et fåtall spesielt aktive syklister gjennomført "dugnad" for å lage løype. 
Invitasjonen har som mål å "samle troppene for å få kjørt opp det nye sporet over toppen på 
Slengfehøgda".  

LV har i brev til Fylkesmannen minnet om at Lillomarka naturreservat ble opprettet for å gi 
unik og sårbar flora og fauna et helt spesielt vern.  Vi har derfor bedt FMOA vurdere hvorvidt 
området kan få en mer aktiv beskyttelse, f.eks ved anvendelse av forskriftenes §3 som sier at 
"Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet…". 

Huken 

Huken pukk- og asfaltverk skal avvikles innen 31.12.2018. I denne sammenhengen har det 
vært viktig at planprosessen for ”transformering” av området fra pukkvirksomhet til 
markaområde har kommet i gang. Det er gledelig at Oslo kommune v/Eiendoms- og 
byutviklingsetaten (EBY) har vært tidlig ut med denne prosessen for å unngå en lang periode 
der området blir liggende brakk.  

27. april var det workshop på Ammerud skole, der alle kunne komme med innspill til hva 
som ønskes med området. På møtet og i etterfølgende brev ga LV flere viktige innspill. Vi la 
stor vekt på at skogområdene rundt det gamle bruddområdet må bevares og nevnte tre 
områder spesifikt: (1) skogområdet nord for Hukenområdet, (2) skogområdet mellom 
anleggsplassen i sør og gjerdet, ikke minst langs bekken og (3) gammelskogen innenfor 
gjerdet helt i sørøst.  

I tillegg la vi vekt på åpning av bekkeløpet, og om mulig etablering av en liten badedam. Vi 
foreslo også at det lages bru for Ammerudveien over bekken for å legge til rette for at 
ørreten og elvemuslingen kommer tilbake i bekken. Andre forslag gikk ut på å gjøre enkle 
tiltak for å gjøre området attraktivt for friluftsliv og som inngangsport videre inn i marka. Til 
slutt nevnte vi aktiviteter det ikke må åpnes for i ”nye Huken”.  
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EBY har sendt inn et planforslag som ligger til behandling hos PBE. Her er det nok flere 
forslag det er grunn til å reagere på, men det kommer vi tilbake til.  

Styret har også sendt en høringsuttalelse ang. søknad om bruk av returasfalt til 
terrengsikringsformål i Huken. Vi avsluttet slik: ”Vi anser det som nødvendig at endelig 
konklusjon og vedtak må skape tillit til at valgt løsning på problemet er bærekraftig for natur 
og beboerne. Dersom det gjøres vedtak om at resterende returasfalt skal bli liggende som 
fyllmasse/terrengsikring, bør det kunne garanteres at det på kort og lang sikt ikke vil ha noen 
innvirkning på naturen omkring i form av sig til grunnvann og/eller vassdrag. Dessuten må 
det legges opp til en tillitsvekkende kvalitetssikring av gjennomføringsprosessen.” 

Kommunens undervisningstilbud i Lillomarka 

Håvard Pedersen har vært 
skogoppsynsmann i Lillomarka en liten 
mannsalder, men nærmer seg nå 
pensjonsalderen. En viktig oppgave som 
han har brukt mye tid på er å ta med 
skoleklasser ut i marka. Disse turene er en 
viktig døråpner for barn som ikke ellers er 
på tur i skogen. Her lærer de markaglede 
og Håvard øser av sin mangfoldige 
kunnskap om natur, kultur og historie til et 
lydhørt publikum. Flere titalls tusen 
skolebarn har de siste årene nytt godt av dette undervisningstilbudet. Bymiljøetaten vil 
fortsette tilbudet til skoleklasser, men stillingen som lyses ut etter Håvard dekker et mye 
større ansvarsområde enn Lillomarka, så den som tar over har ikke samme mulighet til å 
følge opp denne delen av jobben som Håvard har hatt. LV har derfor skrevet et brev til BYM 
der vi understreker behovet for en videreføring av dette tilbudet, og ber om en redegjørelse 
for planene framover. 

Utvidelse av Røverkollen naturreservat 

Fylkesmannen startet i februar/mars opp en 
prosess med frivillig vern av åtte skogområder, 
blant annet en utvidelse av Røverkollen 
naturreservat ved Romsås. Det er en betydelig 
utvidelse, som favner en opplevelses- og artsrik 
skog, som mange har stor glede av der den ligger 
nær bebyggelsen på Romsås og Grorud. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte 
organisasjonene til å komme med innspill til 
forslagene. Styret sendte inn innspill til forslaget 
om utvidelse av Røverkollen naturreservat, der vi 

Nøtteliten i Lillomarka. Foto: Arne Odden 

Fagerklokke på Røverkollen. Foto: Gro Evensen 
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uttrykte stor tilfredshet med forslaget og, basert på våre negative erfaringer med sykling i 
Lillomarka naturreservat, ba om ekstra oppmerksomhet mot faren for etablering av 
terrengsykkelstier i området. Vi henledet også oppmerksomheten til det viktige 
friluftsområdet lengst sør Ravnkollen som grenser til det utvidede naturreservatet. Vi 
benyttet anledningen til å anmode om en reell behandling av LVs og NOAs 
landskapsvernforslag, som bl.a. omfatter hele Ravnkollen. Som et eventuelt alternativ 
anmodet vi om igangsetting av en prosess for ”særskilt vern av friluftsområder” etter § 11 i 
markaloven.  

På nyåret 2018 kom forslaget ut på endelig høring. Dette er en gledelig beskjed, som betyr at 
prosessen nærmer seg en avslutning. Vi håper og tror at vernet vil bli vedtatt før sommeren. 

Oslo kommunes hogstplaner  

I desember 2016 mottok styret hogstplaner for 2017 i Lillomarka fra Bymiljøetaten. Planene 
dreide seg i stor grad om følgende to hogstformer i områdene rundt Evensetermyra:  

 Tynning: det settes igjen relativt mange trær for å gi trærne som står igjen rom til å 
utvikle seg` 

 Plukk-gruppehogst: Andelen trær som plukkes ut varierer vanligvis fra 30 til 60 %. 
Hogsten skal legge til rette for foryngelse, som oftest med mål å utvikle en skog med 
flere sjikt.   

I tillegg var det snakk om en liten flatehogst i skrånende terreng der det viste seg å være en 
registrert naturtype: Rikere sump og kildeskog.  

Flere fra styret gjennomførte en befaring i størstedelen av områdene. Det viste seg at det var 
tett og ugjennomtrengelig granskog nesten uten undervegetasjon i flere områder, og som 
det dermed var gode grunner til å foreta tynning eller plukk-gruppehogst i. Når det gjelder 
flatehogsten ble vi etter en diskusjon enige om at vi ønsket å fraråde flatehogsten, både pga. 
den nevnte naturtypen og fordi vi mente at området hadde viktige friluftsverdier med bl.a. 
høye, flotte grantrær.  

Styret sendte en tilbakemelding som var basert på befaringen og våre erfaringer med tiltro 
til Bymiljøetatens gode holdninger med hensyn til å skape et skogbilde som er til fordel for 
friluftsliv. I tilbakemeldingen ba vi om at flatehogsten ikke ble gjennomført (i det minste 
måtte naturtypen med en stor randsone bevares), og at store trær, store døde trær og 
lauvskog (særlig osp) ble bevart. Etter gjennomført hogst ser det ut til at våre 
tilbakemeldinger er blitt tatt på alvor. Styret har ikke mottatt noen negative signaler om 
hogsten fra markabrukere.  

Hogstmeldinger, hogst ved Sandermosen i Maridalen landskapsvernområde 

I november mottok styret melding om at Regionkontor Landbruk (Lørenskog, Nittedal, Oslo, 
Rælingen og Skedsmo) hadde gjort vedtak om godkjenning av omfattende hogster innenfor 
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Maridalen landskapsvernområde ved Sandermosen, bl.a. mellom jernbanelinja og 
Barlindåsen. Søker var Løvenskiold Skog.  

Etter en befaring sammen med NOA om saken besluttet styret å samarbeide med NOA om 
en klage på vedtaket. I januar 2018 kom svaret på klagen. Godkjenningen av hogst i 
bestandene ble stående med en ny forutsetning: ”Alle barlindforekomster skal ivaretas. 
Enkelte løvtrær i nærheten av barlindforekomster spares”. Klageprosessen er ikke ferdig. 
Saken er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen for endelig 
behandling, iht. Forvaltningsloven § 33 

50-årsjubileum 

Lillomarkas Venner ble etablert 11.12.969. Det betyr at 2019 også er tid for å markere 
foreningens 50-års jubileum.  

Styret ønsker å markere jubileet for å skape økt kunnskap og forståelse for den betydning 
som LV har hatt ved å forsvare naturverdier og opplevelser for flertallet av brukerne av 
Lillomarka. Personer som har bidratt spesielt til dette arbeidet skal synliggjøres og hedres 
gjennom gode eksempler på viktige seire og leie tap. 

Men like viktig som å hedre den innsatsen som allerede er gjort, er det å sikre Lillomarka for 
framtiden. Jubileet skal derfor også brukes til å rette blikket framover.  

Vi ønsker å bruke jubileumsåret aktivt til å rekruttere nye brukere til et bærekraftig, nøkternt 
friluftsliv i Lillomarka. I pionerenes ånd vil det tas initiativ som gir generell og økt 
oppmerksomhet mot det arbeidet som LV gjør. I jubileumsåret er det viktig at LV er tilstede 
med relevante budskap og aktiviteter som har appell i et bredt nedslagsfelt, som også blir 
lagt merke til utenfor dagens medlemsmasse.  

Spesielt er styret opptatt av å lage spesifikke aktiviteter mot yngre brukere. Vi ønsker å 
arbeide for å stimulere til bevisst aktivt, enkelt friluftsliv i Lillomarka med naturopplevelser 
som en viktig nøkkel. Her ønsker vi å prioritere ungdom, barnefamilier og personer med 
innvandrerbakgrunn spesielt. En slik økt bevisstgjøring i nye grupper vil være et viktig og 
nødvendig bidrag til å bygge et langsiktig forsvarsverk for å trygge Lillomarkas natur og 
egenart.  

I tillegg til historiske tilbakeblikk og aktiviteter for framtidig sikring av Lillomarka, ønsker 
styret også å bruke jubileet til å gi medlemmene spesielt positive og minnerike opplevelser 
knyttet til medlemskapet og det enkle friluftslivet. 
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Utviklingstomta i Rommiskogen 

Rommiskogen ligger sør for Bånkall i 
hellinga mellom blokkene på Romsås 
og Trondheimsveien. Området har 
mange kulturminner etter 
steinhoggervirksomhet og et rikt dyre- 
og fugleliv. Det brukes derfor mye til 
rekreasjon og til undervisning av 
skolebarn i lokalhistorie og naturfag. 
Men også utbyggere viser interesse 
for området og nylig er en tomt 
(gnr 97 bnr 34) på nesten 9 mål med 
plan for 30 rekkehus, lagt ut for salg.   

Lillomarkas Venner har sammen med NOA foreslått Bånkallia, inkludert deler av 
Rommiskogen, som en del av Lillomarka landskapsområde. Rommen Vel er også svært 
engasjert og inviterte oss i oktober til befaring sammen med Byantikvaren og Bymiljøetaten. 
Førstnevnte stilte ikke, men Bymiljøetaten deltok med stor interesse på den omfattende 
vandringen. Kunnskapen vil komme godt med under behandlingen av en eventuell 
byggesøknad 

Skjøtsel av kulturlandskapet Hestejordene 

Kulturlandskapet Hestejordene er funnet verneverdige av Byantikvaren, og har fått plass på 
deres "gule liste". For å hindre at de åpne engene gror igjen og for å bidra til at 
kulturlandskapets flora og fauna bevares, drives det hver sesong skjøtsel på jordene i form 
av beiting og rydding av løvoppslag og vindfall. Små grantrær ryddes bort rundt juletider, 
med tilbehør av gløgg og pepperkaker. Beitedyra tilhører Nordre Lindeberg gård og Alna 
ridesenter. Dyra fra Nordre Lindeberg slippes på beite fra midten av mai, mens hestene fra 
Alna kommer rundt sankthans, etter rideskoleslutt.  

Skjøtselen organiseres av lokale ildsjeler med tilknytning til Sandås vel og Lillomarkas 
Venner, etter avtale med Forsvarsbygg, som er grunneier. Natur videregående bidrar med 
naturbrukselever i praksis, som driver rydding. 

 

Utsikt fra Rommiskogen. Foto: Rune Henning Johansen 
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Turer og arrangementer 2017  
Lillomarkas Venner arrangerte følgende turer i 
2017. Bilder fra de fleste turene kan man se 
på www.lillomarkasvenner.no under fanen 
Galleri Lillomarka. 

Aktivitetsdag på Isdammen 5. februar. LV er 
en av flere medarrangører av denne populære 
aktivitetsdagen i Bjerke bydel. 

Foredrag om humler og sommerfugler i Oslo 
23. april. Rundt 50 kom til Årvoll gård for å 
høre humleforsker Roald Bengtson. 
Samarbeid med Bjerke bydel. 

Fuglesangtur på Hestejordene 10. mai. 7 
turdeltakere troppet opp i gråværet, som 
endte i et forrykende snødrev! Men fugler sang og turleder Bjørn Einar Sakseid var vår 
kunnskapsrike og inspirerende turleder. 

Gjerdesjauing på Hestejordene 12. mai og 15. juni. Rigging for beitedyr i kulturlandskapet 
på Hestejordene med pizza til dessert. Samarbeid med Sandås vel. 

Nytteveksttur langs øvre del av Alna 15. mai. Forfatter og nyttevekstleverandør Edle 
Catharina Norman presenterte kulinariske godbiter for 45 oppmøtte.  

Villblomstens dag 18. juni: tur i Røverkollen/Svartberget naturreservat. Mjødurtte og 
orkideer ved turleder Gunnar Klevjer. Ca. 30 turdeltakere. Samarbeid med Norsk botanisk 
forening og Romsås vel. 

Natur og kultur i Grefsenåsen 30. august. Tur i populært friluftsområde som er under press 
pga. ønsker om å utvide alpinanlegget. Turledere Håvard Pedersen og Gjermund Andersen. 
Samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. 

Aktivitetsdag på Isdammen 3. september. LV er en av flere medarrangører av denne 
populære aktivitetsdagen i Bjerke bydel.  

Sopptur på Slattum 5. september. Nyttevekstsopp og mer kuriøse arter presentert av 
soppkontrollør Siv Moen og mange kunnskapsrike turdeltakere. Mye sopp, men dårlig vær. 
Ca. 10 deltakere. Samarbeid med Romerike sopp- og nyttevekstforening. 

Eventyrkveld rundt bålet 26. oktober. Et 40-talls små og store nøt pølse, banan og eventyr 
rundt bålet. Beathe Frostad fra Fortellerhuset fortalte. 

 

Aktivitetsdag på Isdammen 2018. Lillomarkas Venner 
var akebakkesjef. Foto: Grete Marstein 
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Deltakelse på andre møter og 
befaringer 
11. januar. Samarbeids- og 
informasjonsmøte med BYM. 

15. februar. FNF arrangerte seminar om 
det nasjonale prosjektet «Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder». 

28. februar. Møte i OOFs sykkelforum. 

28. februar. Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder i Nittedal. 

3. mars. Informasjonsmøte med KID om Lillomarka arena. 

7. mars. Årsmøte i FNF Oslo (åpnet med presentasjon av forslag til Lillomarka 
landskapsvernområde). 

7. mars. ”Klimatoppmøte i Groruddalen” på Furuset bibliotek. Tema: kortreist ferie og fritid. 
Stand med informasjon om alle mulighetene marka og nærområdene byr på.  

15. mars. Årsmøte i FNF Akershus. 

20. mars. Idretts- og friluftskonferansen 2017. 

30. mars. Medlemsmøte i OOF. 

20. april. Møte med byrådssekretær Daniel Rees om Lillomarka landskapsvernområde mm. 

20. april. Møte i OOF om regjeringens JA til el-sykling på sti. 

25. april. OOFs årsmøte. 

27. april. Møte (workshop) om Huken etterbruk.  

2. mai. Befaring med NOA i Grefsenkleiva før befaring som NOA hadde med byråden 11. mai. 

8. mai. Befaring av hogstområde ved Evensetermyra, der BYM har meldt inn hogst. 

9. mai. Folkemøte om ny kommuneplan. 

11. mai. Befaring med BYM og byråd for kultur og idrett vedr. planer for alpinanlegget i 
Grefsenåsen  

22. mai. OOF/FNF-møte på Holmenkollen om aktivitetsområder. 

31. mai. OOF-møte om kommuneplanens samfunnsdel. 

22. juni. BYM arrangerte befaring for å se på områder som kan være aktuelle som 
friluftsporter. 

12. september. OOF og FNF arrangerte møte om den nye skogbruksforskriften. 

14. september. Befaring med BYM og DNT ved Vesletjern, hvor det foreslås en 
aktivitetsløype. 

19. september. Befaring på Lillomarka arena med KID. 

17. oktober. Befaring i Rommiskogen med Rommen vel og BYM. 

Eventyrkveld ved Vesletjern. Foto: Arne Odden 
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8. november. Markaseminar arrangert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

7. desember. Forberedende møte til møtet hos BYM om behovsplan for idrett og friluftsliv 

11. desember. Møte om behovsplan for idrett og friluftsliv hos BYM.  

17. desember. Befaring av hogstområdene i Maridalen med NOA. 

Liste over brev og uttalelser fra Lillomarkas Venner 
Les brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner her: 
http://lillomarkasvenner.no/uttalelser-og-brev/ 

21. desember 2017: Brev til Plan- og  bygningsetaten om Linderudkollen skianlegg: krav om 
avvisning av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

6. desember 2017: Høringsuttalelse til planprogram for detaljregulering av Lahaug 
skytebane. LV slutter seg til OOF/FNF Akershus’ uttalelse 

23. oktober 2017: Høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner 

25. september 2017: Brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus om brudd på regulering Linderudkollen, Kapteinsputten etc. 

25. august 2017: Brev til Bymiljøetaten, Utdanningsetaten, Byråd for miljø og samferdsel og 
Byråd for oppvekst og kunnskap med oppfordring til å videreføre undervisningstilbudet i 
Oslomarka 

31. juli 2017: Til Klima- og miljødepartementet: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner til 
departementets forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensa i Lunner 
og Nittedal kommuner. 

30. juni 2017: Til Oslo kommune, Byrådet: Høringsuttalelse om utkast til kommuneplanens 
samfunnsdel med byutviklingsstrategi 

5. juni 2017: Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Høringsuttalelse – søknad om bruk av 
returasfalt til terrengsikringsformål – Huken pukkverk – Oslo kommune 

2. juni 2017: Brev til Asplan Viak: Innspill til planarbeidet i Huken, Ammerudveien 300 

9. mai 2017. Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vedrørende "Svar på henvendelse om 
nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat" 

4. april 2017: Brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Innspill til forslag om utvidelse av 
Røverkollen naturreservat 

1. mars 2017: Til Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet: Merknader til søknad om 
dispensasjon fra markaloven i forbindelse med oppføring av fire lysmaster ved Lillomarka 
arena 
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23. februar 2017: Brev til Kontrollutvalget i Oslo kommune: Anmodning om vurdering av 
kommunens saksbehandling i forbindelse med ulovlig utført anleggsarbeid ved 
Linderudkollen 

13. februar 2017: Brev til Strand/Løken Arkitekter AS og Plan og bygningsetaten: Uttalelse til 
søknad fra Bymiljøetaten v. Strand/Løken Arkitekter AS om godkjenning av 
kunstsnølangrennsanlegg på Linderudkollen. 

20. januar 2017: Brev til Oslo og omland friluftsråd om arbeidsoppgavene til 
Samarbeidsforum for sykling i Marka 

19. januar 2017: Brev til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel med våre merknader til 
utkast til mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger 

 
Besøk oss på facebook og hjemmesiden: 
www.facebook.com/lillomarkas    
www.lillomarkasvenner.no  


