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Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 436 medlemmer som hadde betalt kontingent siste år. Av disse 
er 311 enkeltmedlemmer, mens 111 er familier og 14 av medlemmene er lag og foreninger. 
Medlemstallet representerer derfor en medlemsmasse som er vesentlig større enn 436 personer. Antallet 
betalende medlemmer har økt med 17% siden i fjor. Dette er en positiv utvikling, som vi tror skyldes noe 
verving, spesielt på turarrangementer, og at vi, takket være nytt medlemsregistersystem, har forbedret 
rutinen for innkreving av medlemskontingent. Men potensialet for en ytterligere medlemsøkning er trolig 
stort, og vi har fortsatt en utfordring når det gjelder å være synlige og informere om det viktige arbeidet 
vi gjør. 

Styremedlemmer og tillitsvalgte 
Etter valg på årsmøtet 15. mars 2018 har styret bestått av: 

Styremedlemmer: Tore Faller, Frode O. Hansen, Eva Hermstad, Ulrike Jüse, Elin Langsholt (sekretær), 
Grete Marstein, Håvard Pedersen, Unni Pedersen, og Heidi Trøen  

Varamedlemmer: Gro Evensen (kasserer), Eirik Holten, Rolv Norum og Bård Tveter 

Styret har ikke hatt noen styreleder, og ingen nestleder. 

Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen 

Valgkomite: Erik Grønvold og Kirsten Berrum 

Styremøter 
Det har vært avholdt 9 styremøter i 2018. Styremøtene har vært holdt hjemme hos styremedlemmer. I 
mangel av styreleder har styret hatt en flat struktur, og styrets medlemmer har fordelt ansvaret for de 
forskjellige sakene seg imellom. 

Årsmøtet 
Årsmøtet ble avholdt 15. mars og årsmøteprotokollen finnes her: 

http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Protokoll_arsmote_2018.pdf  

Etter årsmøtet presenterte Brynjar Fredheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, som 
er prosjektleder for Huken etterbruk og Åsmund Stendahl fra konsulentselskapet Asplan Viak status for 
arbeidet med å omregulere Huken fra steinbrudd til grøntområde. 

Åpent møte 14. november 
Vi arrangerte åpent møte sammen med Nordtvet bibliotek denne gangen, og fylte biblioteket (ca. 70 
gjester) ved å lokke med bokaktuelle Marius Nergård Pettersen. Han har forsket i fenomenet hemmelige 
hytter, og presenterte de helt spesielle historiene som han har oppdaget i jakten på disse bortgjemte 
hemmelighetene, som finnes overalt i norsk natur. Åpent møte er en fin arena for å få synliggjort oss selv 
for en gruppe tilhørere som ikke nødvendigvis kjenner oss fra før. Møtet ble innledet med en 
presentasjon av de viktigste sakene våre. 

Økonomiske tilskudd 
Bymiljøetaten deler ut økonomisk tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner. Vi søkte i 2018 om 
støtte til generell drift (kr 40 000), finansiering av annonser og guider til turer (kr 20 000) og et økonomisk 
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tilskudd i forbindelse med at Lillomarkas Venner har 50-årsjubileum i 2019 (kr 20 000). Vi fikk innvilget 
det totale søknadsbeløpet på kr 80 000. 

Søknadsfristen for denne potten ble for 2019 framskyndet til 22. oktober 2018. Styret søkte om hele kr 
210 000 for 2019. Dette omfatter kr 100 000 til et stort festarrangement rettet mot miljøhovedstadsåret, 
som vi vil arrangere i tilknytning til 50-årsjubileet vårt 22. september på Isdammen på Årvoll. Vi søkte i 
tillegg om driftstøtte (kr 50 000), støtte til turer (kr 20 000) og støtte til utgivelse av jubileumspublikasjon 
(kr 40 000). Vi fikk innvilget kr 120 000. 

Vi søkte i tillegg midler til dekning av skjøtselen på Hestejordene fra potten med kultur- og 
frivillighetsmidler i Grorud bydel, og fikk bevilget det med kr 6 960. 

SAKER BEHANDLET I 2018 

Jubileum – Lillomarkas Venner 50 år 
De som kikker litt nøye etter på logoen til 
Lillomarkas Venner, vil legge merke til 
datoen 11.12.1969. Det er stiftelsesdatoen 
for foreningen. Med andre ord: Lillomarkas 
Venner er 50 år i år. Jubileumskomiteen 
har vært i sving i 2018 og lagt planer for et 
stort festarrangement 22. september på 
Isdammen ved Årvoll. Her skal det 
fokuseres på bærekraftig, enkelt friluftsliv 
og naturverdier. Hold av datoen!  

Etter 50 år er det også tid for å 
oppsummere litt, ta et tilbakeblikk på 
viktige saker og reflektere over hva 
Lillomarka har betydd og betyr for 
menneskene i byen vår. Et jubileumsskrift 
er på vei, som oppsummerer og retter 
blikket framover. 

Friluftsporter og aktivitetssoner 
Husker dere «aktivitetssonene»? En fiffig oppfinnelse som oppsto i siste kommuneplan, og som la til rette 
for at store deler av markas randsone kunne brukes til å bygge anlegg for idrett og ”urbane aktiviteter”, 
inklusiv tekniske bygg. Vi trodde begrepet var lagt dødt med det nye byrådets løfter om saken, men den 
gang ei. I forbindelse med at det skal utarbeides en reguleringsplan for Grefsenåsen dukket begrepet opp 
igjen, høyst levende. Vi jobber for at aktivitetssonene skal fjernes fra det offentlige vokabularet, og har 
fått muntlige forsikringer om at begrepet skal fjernes fra neste versjon av kommuneplanen. Men det 
forutsetter at neste versjon kommer under dette byrådet. 

«Friluftsportene» er trolig et langt triveligere begrep, en slags ekstra synliggjøring av enkelte 
innfallsporter til marka. Badedammen/Steinbruvann er pekt ut som en av noen få friluftsporter i 
Oslomarka, som et forslag i behovsplanen for idrett og friluftsliv, uten at vi er helt klar over hva det vil 
innebære. 

 

Grølnnstjertvinge i Grefsenåsen. Foto: Bjørn Einar Sakseid 
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Utvidelse av Røverkollen naturreservat 
Siden vi i 2017 fikk vite at det var foreslått en stor utvidelse av Røverkollen naturreservat har styret sett 
fram til det endelige vedtaket. I september 2018 kom Miljødirektoratet med en tilrådning til Klima- og 
miljødepartementet om vern av 62 naturreservater i skog hvorav utvidelsen av Røverkollen naturreservat 
var ett. Da var sannsynligheten stor for at vernet ville gå igjennom i departementet.  

14.12.2018 kom nyheten fra departementet om at behandlingen av utvidelsen av Røverkollen-reservatet 
var utsatt til 2019. Begrunnelsen for utsettelsen av Røverkollen var ”å klarlegge forholdet til 
mineralinteresser”.   

Det viser seg at det er uttalelser fra Direktoratet for mineralforvaltning og Franzefoss Pukk AS som ligger 
til grunn for utsettelsen. Franzefoss Pukk AS argumenterer med at ”markaloven har bestemmelser om at 
kommunale planer kan åpne for tiltak i Marka, blant annet igangværende råstoffutvinning, jf. 
markalovens § 7 punkt 4”.  

Fylkesmannen skriver i sine kommentarer: ”Fylkesmannen vurderer at en mulig utvidelse av 
næringsvirksomhet innenfor Marka ikke er utslagsgivende for opprettelse av nye naturreservater. 
Markaloven setter dessuten restriksjoner på utvikling av næringsvirksomhet. Markalovens § 7 har 
bestemmelser som åpner for igangværende råstoffutvinning, ikke videreutvikling av slike. Området som 
er omfattet av utvidelsen av Røverkollen naturreservat har store naturverdier og Fylkesmannen anbefaler 
at grensen i høringsforslaget opprettholdes.” 

Styret slutter seg fullt og helt til Fylkesmannens kommentarer. Det er en kjensgjerning at markaloven ikke 
åpner for utvidelse av igangværende råstoffutvinning. Vi vil dessuten peke på at da markaloven trådte i 
kraft i 2009, var politikerne ikke i tvil om at Oslo Veis planer om utvidelse av uttaket i Huken måtte 
skrinlegges.  

Røverkollenlia. Foto: Frode O. Hansen 
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Vi håper og tror at departementet gjør et endelig vedtak om utvidelsen av Røverkollen naturreservat i 
2019, men vi vurderer å sende en henvendelse til Miljødirektoratet med vårt syn. 

Ravnkollen 
Øvre del av Ravnkollen er av Fylkesmannen foreslått innlemmet i et utvidet Røverkollen naturreservat, 
mens nedre/sørligste del ikke har de samme naturkvalitetene, og er av den grunn ikke foreslått med i 
verneforslaget.  

 Siden nedre Ravnkollen er et mye brukt og lett tilgjengelig friluftslivsområde, ble det foreslått av Rødt, SV 
og MDG i Grorud bydelsutvalg 15.3.2018 å verne området etter markalovens paragraf 11, som 
friluftslivsområde. De fikk støtte av FRP, mens Høyre og Arbeiderpartiet stemte mot. Siden 
Arbeiderpartiet sitter med flertall i Grorud bydelsutvalg gikk ikke forslaget gjennom.  

Det var Høyre i byråd, med støtte fra Arbeiderpartiet, som foreslo nedre Ravnkollen tatt ut av marka og 
brukt som utbyggingsområde i tilknytning til kommuneplanen 2015. Det ble stor folkelig motstand mot 
forslaget, og Arbeiderpartiet trakk sin støtte bare få dager før kommunevalget i 2015. Høyre ble sittende 
igjen uten støtte, hverken i byråd eller bystyre, og forslaget gikk ikke gjennom. 

Med bakgrunn i vedtaket i Grorud bydelsutvalg i mars 2018 er det nå bekymring for at Arbeiderpartiet og 
Høyre fremdeles ønsker å bygge i marka på Ravnkollen. Derfor har Lillomarkas Venner satt i gang 
undersøkelser for å finne ut hvordan en prosess for å verne området som friluftsområde etter 
markaloven § 11 kan initieres.   

Turveien Lilloseter – Burås 
Arbeidet med denne helårstraseen har stoppet opp på grunn av manglende finansiering. Så vidt vi vet har 
det ikke kommet fram nye momenter av betydning i saken. 

Ny helårstrasé fra Vesletjern via Alunsjødammen til Breisjøen 
I oktober 2018 fikk vi vite at det kunne bli aktuelt med finansiering av helårstraséen mellom Vesletjern og 
Breisjøen, som står som forslag til tiltak i behovsplanen for idrett og friluftsliv 2019 – 2028. Styret ble 
invitert til befaring med Bymiljøetaten for å se på mulige traseer.  

Områdene traseen er tenkt lagt er full av naturperler som vi for all del ikke ønsker ødelagt av en ny 
helårstrasé (-vei?). Dette gjelder både langs myrdrag og gammelskog sør for Alunsjødammen og over 
Breisjøhøgdene nordover mot Breisjøen. Styret planla derfor en egen befaring i forkant av befaringen 
med Bymiljøetaten.  

Noen dager før fikk vi beskjed fra Bymiljøetaten om at befaringen var avlyst – denne traseen var ikke blitt 
prioritert. 

Badedammen på Årvoll 
BYM tok en runde og oppdaterte behovsanalysen i forbindelse med KVU Årvolldammen. I den forbindelse 
ble LV i januar invitert til et møte for å legge fram våre synspunkter i saken. LV er i utgangspunktet 
positive til å åpne Glassbergbekken og legge til rette for stedegen vegetasjon og biologisk mangfold langs 
den. Vi er også positive til økologisk dam og bruk av naturlig tilsig til dammen under forutsetning av at 
badevannskvaliteten opprettholdes.  

Under det åpne møtet som ble holdt senere på vinteren, gikk den rådende stemningen i retning av 
fortsatt bruk av drikkevann til dammen, i frykt for at en mer økologisk løsning ikke vil garantere fortsatt 
badevannskvalitet. 
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Sommeren 2018 var planen å fylle dammen med bekkevann, men holde muligheten for å fylle på med 
drikkevann åpen. Badevannskvaliteten skulle testes jevnlig. Hvordan dette fungerte den tørre sommeren 
2018 har vi ikke informasjon om. 

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. På tross av lite nedbør hadde bekkene vann og gjenveksten var 
tilstrekkelig til at dyra kunne beite hele sommeren. 

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. Utgifter til skjøtselen ble dekket av kultur- og frivillighetsmidler fra Grorud bydel. 

Huken etterbruk 
I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen for etterbruk av Huken sendte styret i februar 
2018 en høringsuttalelse. Høringsuttalelsen kan finnes  på våre sider: www.lillomarkasvenner.no.  

(I januar 2019 kom det en ny reguleringsplan med en god del endringer ut på høring. Vi sendte en ny 
høringsuttalelse i februar 2019. Kan finnes på våre sider.) 

Lillomarka arena 
I 2018 har styret satt spørsmålstegn ved to prinsipielle saker i Lillomarka arena:  

Parkeringsplassen:  
Styret har sendt flere henvendelser til Plan- og bygningsetaten (PBE):  

(1) at parkeringsplassen ikke var bygget med støttemur mot bekken for å unngå avrenning. Dette ble 
etter noen runder godkjent av Fylkesmannen.  

(2) Deretter klagde vi på at asfalteringen av asfalten viste seg å være utformet slik at den ikke hindret 
avrenning til bekken. Dette ble etterhvert utbedret.  

Massiv asfaltering inne i arenaen uten at det er søkt om dispensasjon fra markaloven:  
Dette gjelder ikke 3 km rulleskitraseer som det er søkt om og blitt godkjent av departementet. Det gjelder 
en bred kjørevei, en stor asfaltert plass ved varmestua og en stor plass ved skiskytingen. Vi har stilt 
spørsmål til PBE, som igjen har bedt entreprenøren om en forklaring. Til sist fikk vi en redegjørelse fra PBE 
der etaten går god for asfalteringen av kjørevei og plassen ved varmestua med følgende begrunnelse: 

Vår på Hestejordene. Foto: Bjørn Einar Sakseid 
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”Under bestemmelsene § 4 bebyggelse og anlegg tillates det opparbeidelse av 4 HC parkeringsplasser og 
snumuligheter for buss. Vi kan derfor ikke se at det er asfaltert utover det bestemmelsene er tilrettelagt 
for.”  

Styret ønsker selvsagt at det skal være mulig å kjøre inn med HC-kjøretøy, men det er ikke nødvendigvis 
slik at det må være asfaltert for å få til dette. Det viktigste for styret er imidlertid å få en prinsipiell 
avklaring på om det er fritt fram å asfaltere i reguleringsområder i Marka, uten å søke om dispensasjon, 
bare det er et ”godt nok” formål. For å få en slik avklaring har styret i 2019 sendt en henvendelse til 
Fylkesmannen via PBE. Vi mener det er viktig med en slik avklaring ettersom det er fare for at en slik 
praksis kan skape presedens innenfor andre reguleringsområder i Marka. 

Linderudkollen 
Brudd på reguleringsbestemmelser – kritikkverdig tilstand av området med hensyn på sommerbruk:  
Dette er en sak LV har jobbet med over mange år. Det er nedslående at et idrettsprosjekt som etableres 
innenfor markagrensen til de grader kan tilsidesette reguleringsbetsemmelser og interessene til andre 
brukergrupper av området. 

LV har påpekt manglende oppfølging fra PBE og en rekke brudd på reguleringsbestemmelser. I dag 
framstår store deler av området fortsatt som en uferdig byggeplass i barmarksesongen. Sommerbruken 
er ikke hensyntatt ved etablering og oppbygging av løypene i hele området. Bratte steinfyllinger, ugress 
og fremmede/svartelistede arter dominerer anlegget.  

I nordenden av Kapteinsputten var det før utbyggingen en mye brukt badeplass og rasteplass med stor 
gresslette med strandsone. Denne skulle holdes «gresskledd og fri for permanente innretninger, til bruk 
for allmennhetens friluftsliv i sommerhalvåret». Det er blitt etablert en gruslagt skitrase tvers gjennom 
området med en forholdsvis bratt skråning ned til vannkanten. Dette er i strid med 
reguleringsbestemmelsene. I tillegg er det plassert lyktestolper i fyllingen ned mot vannet. Hele dette 
området er dermed etter utbyggingen uegnet for sommeropphold, og løypa slik den er oppbygget er ikke 
egnet til å inkluderes i en gresslette. 

LV har bedt om at området gjenetableres for sommerbruk i henhold til reguleringsbestemmelsene.  
Ytterligere tiltak for fjerne urene masser og svartelistede arter, og reetablering av stedegen vegetasjon i 
resten av området må iverksettes. 

Grefsenåsen 
Bymiljøetaten (BYM) ønsker å utarbeide en reguleringsplan for slalåmbakkene Grefsenkleiva og 
Trollvannskleiva for å «gi alpinanlegget mulighet til utvikling». Bakkene ble anlagt i 1930-årene og 1960-
årene, henholdsvis, uten en reguleringsplan, og er i dag regulert som LNF-areal (landbruks-, natur- og 
friluftsformål). Størsteparten av planområdet er angitt i kommuneplanen fra 2015 som aktivitetssone 
innenfor markagrensen, og Plan- og bygningsetaten har stilt seg positiv til prosjektet. 
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 Flyfoto av Grefsenåsen med planområdet markert 

Hovedgrepene ifølge tiltaksbeskrivelsen er:  

- Utbedring av eksisterende løyper for å få bedre profil og redusert behov for kunstsnø.  
- Nye løyper, spesielt nederst i Grefsenkleiva.  
- Større parkeringskapasitet, spesielt i toppen av Grefsenåsen og ved Trollvannstua.  
- Ny heis og en 4-seters stolheis fra Årvoll til toppen av Grefsenåsen.  
- Nytt lys- og snøproduksjonsanlegg.  
- Nye bygninger.  
- Bygging av half-pipe og freestyleanlegg.  

Ønsket plantiltak ser for seg store terrenginngrep og en omfattende utvidelse av eksisterende løyper. 

Lillomarkas Venner er kritiske til flere aspekter ved de foreslåtte tiltakene, og har sendt et brev til BYM for 
å belyse de negative konsekvensene og mangler i tiltaksbeskrivelsen. Grefsenåsen ligger som en halvøy ut 
i et tett bebygget område. Med sin store variasjon av stier, turveier og rasteplasser og med sin 
beliggenhet tett inntil boligfeltene, er dette en svært viktig arena for det daglige tur- og friluftslivet for en 
stor befolkningsgruppe. Denne omfattende bruken av hele dette området er ikke hensyntatt i 
prosjektbeskrivelsene. I tillegg mangler turveien og blåstien som krysser Grefsenkleiva og det rike 
nettverk av mindre stier i kartene.  

Et annet viktig punkt vi har belyst i vårt brev er at både den nye stolheisen i Grefsenkleiva og utvidelsen 
av nedkjøringene i øvre Grefsenkleiva og Trollvannskleiva mot øst/nordøst vil medføre store inngrep i 
eventyrskogen som ligger kloss inntil dagens kleiva. I øvre Grefsenkleiva mot nordøst betyr dette en 
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avskoging av et belte på anslagsvis 400 ganger 100 meter (gult i skissen nedenfor). I dette området finner 
vi også det viktige kulturminnet «Haralds bolig» som ble bygget av uteligger Harald Grande i 
etterkrigstiden grunnet boligmangel. Hytten ligger fortsatt svært godt gjemt mellom bratte fjellvegger og 
store grantrær. Adkomststien følger en smal fjellhylle under overhengende fjell. Måten hytta er skjult på 
er derfor en viktig del av historien og vil direkte ødelegges av den foreslåtte heistraseen og utvidelsen av 
nedkjøringen i Grefsenkleiva. 

 
Planskisse redigert av Lillomarkas Venner og som fulgte vårt innspill til reguleringssaken. 

Parallelt med denne saken har Klima- og miljødepartementet (KLD) i et brev datert 16.4.2018 bedt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) om å vurdere om hele eller deler av eventyrskogen nordøst for 
Grefsenkollen/Trollvann kvalifiserer for vern etter markaloven § 11, ”og at det i så fall igangsettes en 
verneplanprosess for den aktuelle delen av arealet". Vi håper at denne prosessen vil forhindre at anlegget 
utvides i denne retningen. Lillomarkas Venner har etablert et godt samarbeid med NOA og berørte 
Velforeninger og vil følge opp denne saken nøye i de månedene som kommer. Hovedmålet i vårt arbeid 
er å begrense planområdet til dagens areal, sikre eventyrskogen, inkludert  «Haralds bolig», og sikre at 
anlegget ikke blir en barriere for turveien og blåstien. 
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Bjønndalen skianlegg 
Lillomarkas venner på pekte i 2017 at det var brukt trykkimpregnerte materialer som underlag for 
skiløyper over Bjønndalsmyra.  Etter befaring forlangte kommunen at det skal fjernes innen 2020. 

I innspill til ny kommuneplan for Nittedal er det fremmet ønske om asfaltert rulleskiløype, 
snøproduksjonsanlegg, garderobeanlegg/driftsbygning og treningsbane/hinderbane.  Det må utarbeides 
reguleringsplan dersom noe av dette kommer innenfor markagrensa. 

Rehabilitering av dammen og nedtapping av Breisjøen 
 15.02.2018 søkte Vann- og avløpsetaten 
(VAV) Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) om tillatelse til 
senking av magasinet i Breisjøen. 
Damsikkerhetsforskriften viser at 
dammene i Breisjøen ikke tilfredsstiller 
krav til stabilitet, flomavledning og 
instrumentering. VAV engasjerte 
Norconsult AS til å prosjektere 
rehabiliteringen, og søkte 06.04. Plan- og 
bygningsetaten (PBE) om dispensasjon fra 
Markalovens § 5. Søknaden viser bl.a.: 

Byggestart i mai 2019 og ferdigstillelse november 2019. Magasinet tappes ned ca. 6,5 meter for å kunne 
utføre arbeid på bunntappeluken mot Alunsjøen og de fire dammene. Etter avslutning vil vannstanden 
heves, senest fra 31. desember 2019 (normalvannstand igjen i mai 2020). Flytegro og edelkreps flyttes 
midlertidig til Alunsjøen. For de tre kombinasjonsdammene vil utformingen etter rehabilitering se 
tilnærmet identisk ut som i dag. Det største varige terrenginngrepet etter rehabiliteringen vil være en ca. 
60 meter lang flomløpskanal fra det nye overløpet ned til elveleiet nedstrøms dagens flomløp og bro. 
Eksisterende sti som ligger rett nedstrøms dammene vil bli midlertidig utvidet og brukt som anleggsvei. 
Alle berørte, nye arealer som tas i bruk, er planlagt tilbakeført ved naturlig revegetering fra stedlige 
toppmasser. Avsluttende terrengarrondering kan være aktuelt å utføre våren 2020. Under byggeperioden 
blir inngrepene godt synlige. Det vil etableres midlertidige mellomlager for masse som tas ut og legges 
tilbake igjen. Det vil bli etablert midlertidig riggplass langs lysløypa. Det vil også være anleggstrafikk til og 
fra damanleggene.  

Representanter fra Lillomarkas Venner (LV) hadde på forsommeren en egen befaring av VAVs planlagte 
rehabilitering (tiltaksområde) med deres arbeid og inngrep (både midlertidige og varige) i naturområdene 
ved damanleggene, som bl.a. berører deler av Gamle Lillosetervei (kulturminne), og deretter sendte LV 
høringsuttalelse til NVE 07.05. Senere på sommeren deltok LV på en større befaring i anleggsområdet 
sammen med folk fra NVE, VAV, FMOA (Fylkesmann Oslo og Akershus) og Norconsult. Deretter sendte LV 
en klageuttalelse til PBE (kopi til bl.a. NVE) 02.11, der vi uttrykte bekymring for om kulturminner og natur 
var tilstrekkelig ivaretatt.  

I brev 04.10 fra FMOA til PBE sies bl.a.: «Det opplyses i oversendelsen at deler av riggområdene vil 
komme i konflikt med registrert naturtypelokalitet av B- verdi. Kommunen har vært i dialog med søker om 
å omprosjektere plassering av riggområder og mellomlagring av masser. Det er videre redegjort for at 
ønsket plassering er de mest hensiktsmessige og skånsomme. Det er positivt at det skal utarbeides plan 
for å sikre at naturmangfoldet bevares i størst mulig grad og tilbakeføres. Dette kan med fordel utformes 
som vilkår i dispensasjonen.» 

En enda eldre dam i Breisjøen. Foto: Rolv Norum 
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LV har primo november også kontaktet Byantikvaren (BYA) vedrørende kulturminner, bl.a. aktuelle 
kullgroper i anleggsområdet. Det viste seg da at BYA ikke hadde blitt kontaktet av VAV vedrørende den 
planlagte damrehabiliteringen av Breisjøen. I brev av 13.12. sies bl.a.: «Vi viser til oversendt gjenpart av 
godkjent markasak, PBE saksnummer 201804998-9 samt vår epost av 20.11.2018 med Varsel om 
uttalelse. Byantikvaren har ikke tidligere fått saken oversendt. Ved planlegging av offentlige og større 
private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil 
virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, 
jfr. § 8 første ledd. I Oslo er det Byantikvaren som skal uttale seg til slike saker, samt sørge for at 
undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 er oppfylt. … Byantikvaren krever på bakgrunn av dette en 
arkeologisk registrering av tiltaksområdet, samt den nedtappede sonen rundt vannet, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml.) § 9 - undersøkelsesplikten, før det kan gis en endelig uttalelse i 
saken.» 

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. Rommiskogen har også viktige 
adkomstveier inn i marka.  Men, også utbyggere viser interesse for området og en tomt på nesten 9 mål 
(gnr 97 bnr 34) med plan for 30 rekkehus er lagt ut for salg.  

Rommen Vel er svært engasjert i Rommiskogen og har arrangert befaring der sammen med Byantikvaren 
og Bymiljøetaten. Kunnskapen vil komme godt med under behandlingen av en eventuell byggesøknad.  

Lillomarkas Venner har tidligere i samarbeid med NOA foreslått overfor Fylkesmannen etablering av 
Lillomarka Landskapsvernområde der Bånkallia, inkludert noe av Rommiskogen, er en del. Fylkesmannen 
har opplyst at han satser på skogvern i området. 

Den omtalte utviklingstomta i Rommiskogen er fortsatt ikke solgt og det foreligger ingen søknad om 
byggetillatelse. Lillomarkas venner følger saken i nært samarbeid med Rommen Vel. 

Bjønndalen bruk 
Lillomarkas venner var tilstede på et kontaktmøte i regi av Bjønndalen bruk høsten 2018, hvor planer for 
asfaltproduksjon ble presentert.  Senere har rådmannen gått imot planene, men etter anke må det 
avgjøres av kommunestyret. 

I innspill til ny kommuneplan for Nittedal tar Bjønndalen bruk opp spørsmålet om framtidig utvidelse av 
uttaksområdet, siden man regner at det er råstoff igjen til 20-25 års drift.  Markagrensa følger stort sett 
kanten av bruddet, unntatt mot syd.  Markaloven åpner imidlertid ikke uten videre for utvidelse av 
igangværende råstoffutvinning, jfr. situasjonen med Franzefoss bruk. 

Hogst i naturtypeskog ved Lilloseter 
Styret mottok 29. november en bekymringsmelding fra en hytteeier ved Dalbekk om at Bymiljøetaten 
hadde hogget ned massevis av store gamle trær i lia sørøst for Lilloseter markastue. Det så også ut til at 
de var i ferd med å hogge videre nedover i retning Aurevann.  

Vi ble enige om å arrangere en befaring lørdag 1. desember og driftslederen i Bymiljøetatens for 
Nordmarka og Lillomarka i Bymiljøetatens skogavdeling ble straks kontaktet. Da det senere ble klart at 
hogsten hadde foregått i en registrert naturtype (nøkkelbiotop), ble driftslederen kontaktet igjen og vi ba 
ham om å sjekke om naturtypen var berørt, og i så fall at hogsten umiddelbart måtte stoppes.  
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Dagen etter ble styrets kontaktperson kontaktet av lederen for den aktuelle hogsten som informerte om 
at hogsten var stanset umiddelbart da de ble klar over at den foregikk i naturtypen, gammelskogen i 
skråningen ned fra Lilloseter (ca. 2 - 2,5 dekar). Hogstlederen la seg flat, som han sa. Forklaringen hans 
var at kartlaget med naturtyper i deres verktøy hadde «fadet ut» da han sjekket, slik at naturtypene i 
området ikke ble tatt med i planleggingen. Han sa samtidig at det ikke var tatt noe av naturtypen sør for 
veien som går inn til hytta nedenfor Lilloseter. Hogsten hadde vært oppe i et forum som hadde godkjent 
hogsten. Hogsten var initiert av en henvendelser fra bestyreren i Lilloseter.  

Det var stort oppmøte på befaringen som styret hadde invitert til. Alle var oppgitt over de store 
ødeleggelsene av en fin og verdifull gammelskog. Det var enighet blant deltakerne om at det måtte 
reageres. Styret sendte en klage til Bymiljøetaten, der vi bl.a. skrev at det kom som et sjokk at 
Bymiljøetaten kunne stå for en flatehogst av en naturtype som både var registrert som naturtype i 
Naturbase og som MiS-biotop.  

Vi ba også om at Bymiljøetaten skulle gå offentlig ut og beklage denne hogsten. Vi skrev videre: «Samtidig 
ser vi oss nødt til å kreve at etaten sørger for å lage nye og bedre rutiner i framtida. En viktig del av nye og 
forbedrede rutiner må bestå i at relevante interesseorganisasjoner i framtida blir varslet på forhånd om 
mindre hogster som ikke er med i kommunens årlige hogstplaner, slik at organisasjonene skal ha mulighet 
til å kvalitetssikre og komme med innspill. Kommunen må dessuten selv sørge for å ha 
kvalitetssikring/dobbeltsjekk av forslag til hogstplaner før de vedtas. Dette vil være en sikring mot at kun 
en person står med ansvaret for planene.» Vi ba dessuten «om at det som nå er blitt et hogstfelt ryddes 
for kvist. Ellers vil blåveis og andre krevende urter bare bli erstattet av bringebæråker, som bruker næring 
fra kvistavfallet. Både bringebær og kvist vil kvele de lave urtene som var der fra før.»  

I svar på brevet skrev driftslederen bl.a: «Saken følges naturlig nok opp internt, og vi vil bruke den tiden vi 
behøver for å sikre oss best mulig mot slike feil i fremtiden. Det går på rutiner, bruk av interne og 
eksterne datakilder, intern gjennomgang av planer, og bruk av organisasjonene og andre som 
samarbeidspart og ressurs. Til informasjon har vi satt i gang arbeidet med å finne erstatningsareal 
naturtypen/nøkkelbiotopen som ble hogd.» 

Vi er fornøyd med hvordan driftslederen/Bymiljøetaten tok fatt i problemet, slik at hogsten umiddelbart 
ble stanset. Akers avis Groruddalen hadde et større oppslag om saken der de også intervjuet 
driftslederen. Her beklager han sterkt denne hogsten. Styret ser fram til et møte med Bymiljøetaten om 
saken, der ikke minst spørsmålet om erstatningsareal vil være interessant. 

Rehabiliteringen av Haralds hytte 
 Dette er et arbeid som Historielaget Grefsen, Kjelsås 
og Nydalen har tatt initiativet til, men som en av de 
økonomiske støttespillerne nevner vi prosjektet her. 

Det er ikke daglig at det restaureres kulturminner 
inne i marka, men nå er uteliggerhytta i Grefsenåsen 
ferdig satt i stand og utstyrt med info som forteller 
litt om uteligger Harald, litt om den generelle 
uteliggersituasjonen som oppsto i som følge av 
ettertidskrigens bolignød og litt om 
restaureringsarbeidet. Gjenstandene forøvrig i hytta 
stammer fra Haralds Grandes botid der oppe. 

Det var nødvendig med store ombygninger i gulvet 
og den ene veggen, men dette er kamuflert med å 

Haralds hytte. Foto: Håvard Pedersen 
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legge tilbake originale materialer innvendig, og utvendig er råtne materialer erstattet med nye, men 
påsatt i samme stil som Harald selv brukte da han bygde og senere vedlikeholdt hytta. 

Både de originale sprossevinnduene og – døra var borte, men erstattet med nytt så likt som mulig slik de 
var. Det store sidevinduet (som i mange år var erstattet av en plastplate) fant vi den originale ramma til, 
dog noe råtten men dette ble og dernest malt i samme farge som vi fant på ramma. 

Restaureringen har vært gjort av byggmester Yngve Sem i samarbeid med en ivrig dugnadsgjeng på fire 
pensjonister. Info-plakaten inne i hytta er utarbeidet av kunstner Helene Sommer som også sto bak 
dokumentarfilmen om Harald. 

Navnesak mot Statens kartverk 
En privatperson ønsker å gå til navnesak mot Statens Kartverk for å få tilbake Alunsjøen og en del andre 
lokale navn som offentlig navn. Vi støtter initiativer, og har føyd til flere Lillomarkanavn på lista: Vesletjern 
(ikke Lilletjern), Rosentorpmyra (ikke Rosentorvmyra) og  Kapteinsputten (ikke Svartputten).  

Retting: På årsmøtet kom følgende korrigeringer i dette avsnittet: 1) Privatpersoner kan ikke gå til 
navnesak mot Statens kartverk. Det er Groruddalen historielag som har gått til denne navnesaken. 2) Det 
er navnet Rosentorvmyra vi ønsker, og ikke Rosentorpmyra. 

Nye sykkelstier ved Røverkollen, i planlagt utvidet verneområde 
I forbindelse med at Røverkollen naturreservat ble foreslått utvidet har syklister de to siste årene 
opparbeidet flere nye sykkelstier på kryss og tvers i sårbare områder. Stiene er godt opparbeidet, det er 
fjernet vegetasjon og steiner er flyttet for å tilrettelegge for terrengsykling. Dette er en klart uønsket 
utvikling som Lillomarkas Venner har advart mot i forbindelse med opprettelse av naturreservater. 
Bakgrunnen for vår advarsel var det som skjedde i Lillomarka naturreservat, da terrengsyklister anla en 
sykkelsti i et område uten stier. Lillomarkas Venner vil kontakte seriøse sykkelorganisasjoner for i 
fellesskap å finne måter å stoppe denne uønskede utviklingen. 

TURER OG AKTIVITETER 2018   
 Lillomarkas Venner arrangerte følgende turer i 
2018. Bilder fra noen av turene kan man se på 
www.lillomarkasvenner.no under fanen Galleri 
Lillomarka. 

Aktivitetsdag på Isdammen 4. februar 
LV er en av flere medarrangører av denne populære 
aktivitetsdagen i Bjerke bydel. 

Gjerdesjauing på Hestejordene 3, mai og 19. 
juni 

Rigging for beitedyr i kulturlandskapet på Hestejordene med pizza til dessert. Samarbeid med Sandås vel. 

Fugletur på Hestejordene 8. mai 

Geologitur på Røverkollen. Foto: Eva Hermstad 
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Et 20-talls deltakere møtte opp på den etter hvert årvisse fugleturen på Hestejordene, med Bjørn Einar 
Sakseid som fugleallvitende turleder. Bildene på hjemmesiden viser grå fluesnapper, trekryper og mange 
andre fugler, og dessuten et seljetre i blomst, fullt av humler, og sommerfuglen hvit C. 

 

Nytteveksttur på hestejordene 22. mai 
Kunnskapsrike Nina Berge ledet oss gjennom spiskammeret Hestejordene en fin dag i mai. Hele 38 hadde 
møtt opp for å snappe opp litt ny kunnskap om nyttevekster. Et knalltips vi tok med oss: smørstekte 
løvetannknopper! 

Natur i Grefsenåsen 23. mai 
Grefsenåsen er nærmeste turmål for veldig mange mennesker, et turmål med mange kvaliteter og 
mangfoldig natur. Biolog Terje Blindheim i sitt ess! Mai hadde bare godvær i år, og 16 frammøtte nøt 
kvelden. 

Familietur til Røverkollen 3. juni 
Populær tur med mange barn. Turleder Håvard Pedersen hadde mange spennende historier på lager. 

Villblomstens dag på Svartberget 17. juni 
Gunnar Klevjer har hatt hånd om denne turen i mange år. Han forteller om villblomster gatelangs og på 
Svartberget og varter opp med mjødurtte. 19 turdeltakere, 

Tur langs Vandcurbadstiene i Grefsenåsen 20, juni 
Turen falt sammen med musikkfestival på Grefsenåsen, og noen ga opp turen pga. manglende 
parkeringsplasser. Men 13 deltakere ble med på en flott tur med historisk sus. 

Slåtteenga i Nittedal 24. juni 
Sammen med Maridalens Venner, Nittedal Historielag og Turkameratene Nittedal Turlag inviterer vi til 
musikk, sang, skaukaffe og orkidesafari på sankthansdagen på Slåttemyra. Dette er et populært 
arrangement, som vi var med på for første gang. Over 50 var til stede. 

Friluftslivets dag på Isdammen 2. september 
Det var, som vanlig, mye folk på Bjerke bydels aktivitetsdag. LV er en av flere arrangører, og bød på 
Lillomaraka-quiz. 

Sopptur på Slattum 5. september 
På tross av den tørre sommeren var det utrolig mange sopparter å finne i dette soppeldoradoet på 
Slattum. Ikke i store mengder, riktignok. Turen arrangeres i samarbeid med Romerike sopp- og 
nyttevekstforening og Siv Moen er vår faste soppekspert på denne turen. 12-13 turdeltakere møtte opp. 

Geologitur rundt Røverkollen 23. september 
Interessant tur med overveldende appell. Jørn Hurum formidlet lokal geologi til 70 interesserte 
turdeltakere. 
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Grønn festival i Groruddalen 20. oktober 
Grønn festival var er mangfoldig arrangement. Lillomarkas Venner, Østmarkas Venner, Alnaelvas Venner 
og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus stilte med kortreist reisebyrå og  slo et slag for turer i 
nærområdet. 

DELTAKELSE PÅ ANDRE MØTER OG BEFARINGER 
18. januar: møte med NOA om kommunens brudd på retningslinjer og reguleringsbestemmelser  

30. januar: møte med Jørgen Gaarud i BYM om badedammen på Årvoll 

28. februar: møte om kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 5 bydeler, bl.a. Grorud og Stovner. 
OOF har invitert til en rekke møter om kartlegging og verdsetting av friluftsområder i og utenfor marka. 
Resultatet skal være en veileder for kommuner i forbindelse med byggesaker, idrettsområder o.l. 

4. april: kontaktmøte med BYM 

19. april: Møte i samarbeidsutvalg for idrett og friluftsliv i Grorud bydel 

15. mai: møte med EBY om Huken etterbruk 

24. mai: Idémøte om Miljøhovedstaden Oslo 2019 

18. juni: Befaring med BYM i Oslo kommunes skoger 

19. juni: Møte med Knut Johansson i BYM om Flerbruksplanen 

19. juni: styrets befaring i Grefsenkleiva 

22. juni: Befaring med NVE i forbindelse med planene om rehabilitering av Breisjødemningene 

30. august: åpent høringsmøte om Huken etterbruk 

19. september: befaring i Huken 

29. september: nabomøte i Bjønndalen bruk 

20. oktober: Grønn festival i Groruddalen, LV stilte med kortreist reisebyrå 

2. oktober: deltakelse på pilotprosjekt v/NINA: kartlegging av fremmede planter ved folkeforskning 

1. november: befaring der naturtypeskogen ved Lilloseter ble hogget av BYM  

22. november: Befaring ved Linderud leir 

2 facebook-kurs i regi av OOF/FNF 

LISTE OVER BREV OG UTTALELSER FRA LILLOMARKAS 
VENNER 
Lenker til dokumentene ligger på hjemmesiden, wwwlillomarkasvenner.no/uttalelser-og-brev-2018/ 

18. desember 2018: Lillomarkas Venner støttet oppropet mot e-sykling på stier i marka. 

5. desember 2018: Klage på hogst i nøkkelbiotop ved Lilloseter 

5. november 2018: E-post til byrådssekretær Daniel Rees om Grefsenkollen og Trollvann, oppstartsmøte, 
område- og prosessavklaring 



16 
 

2. november 2018: Klage fra Lillomarkas Venner vedrørende Breisjøen – rehabilitering – søknad om 
senkning av magasin fra VAV til NVE – Godkjennelse etter Markaloven. Vedlegg 

 28. oktober 2018: Innspill til kunngjøring om oppstart av detaljregulering av Martin Strandlis vei 10 

17. oktober 2018: E-post til PBE om asfaltering i Lillomarka arena 

24. september 2018: Høringsuttalelse om forslag til detaljregulering av Huken til grønnstruktur tilrettelagt 
for idrett-, kultur- og naturopplevelser 

8. august 2018: Innlegg i Akers avis/Groruddalen: Rehabilitering av Breisjøens demninger  

22. juni 2018: Innspill til oppstartsmøte for reguleringsarbeid for alpinanleggene i Grefsen- og 
Trollvannskleiva 

1. juni 2018: Håvard Pedersen, Lillomarkas vokter – enquete i Dagsavisen. 

2. mai 2018: Til PBE i Oslo: Krav om at strandsonen nord for Kapteinsputten (Linderudkollen) settes i 
stand til bruk for allmennhetens friluftsliv i sommerhalvåret 

7. mai 2018: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner vedrørende Breisjøen – rehabilitering – søknad om 
senkning av magasin fra VAV til NVE 

21. mars 2018: Innspill til Asplan Viak om varsel om utvidelse av planområdet Huken 

2. mars 2018: Oppslag i Varingen: Frode O. Hansen om utvidelsen av Røverkollen naturreservat 

20. februar 2018: Høringsuttalelse om utvidelse av Røverkollen naturreservat 

15. januar 2018: Innlegg i Akers avis/Groruddalen, tilsvar til B. Holms innlegg om Huken og Lillomarkas 
Venner 

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

 


