Årsberetning 2019
Lillomarkas Venner

I 2019 feiret Lillomarkas Venner 50-årsjubileum med bokutgivelse og jubileumsfest. Her står en av
kapittelforfatterne, Ruby Sivaganes, sammen med ordfører Marianne Borgen på jubileumsfesten.
Foto: Håvard Pedersen.
Vedtatt av styret februar 2020
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Medlemmer
Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 476 medlemmer som hadde betalt kontingent siste år. Av disse
er 339 enkeltmedlemmer, mens 122 er familier og 15 av medlemmene er lag og foreninger.
Medlemstallet representerer derfor en medlemsmasse som er vesentlig større enn 476 personer. Antallet
betalende medlemmer har økt med 10% siden i fjor. Jubileumsfeiringen i år og utgivelsen av boka «Leve
Lillomarka» var en fin synliggjøring av foreningen, og mange meldte seg inn i forbindelse med dette. 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 27. mars 2019 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: Eirik Holten, Rolv Norum og Bård Tveter
Styret har ikke hatt noen styreleder, og ingen nestleder.
Kasserer: Gro Evensen
Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen
Valgkomite: Erik Grønvold og Kirsten Berrum

Styremøter
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2019. 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 27. mars og årsmøteprotokollen finnes her:
http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Protokoll_arsmote_2019.pdf
Etter årsmøtet fortalte Jørn Harald Hurum, paleontolog og vitenskapsformidler ved Naturhistorisk
museum om geologi, med et sideblikk på Lillomarka. Han fortalte også fra det mangeårige arbeidet på
Svalbard, med utgraving av monsterøgler fra Juratiden. I tillegg orienterte Knut Johansson og Bjørnar
Johansen fra Bymiljøetaten i Oslo om etatens virksomhet i Lillomarka.

Åpent møte i Bjerke bibliotek
Lillomarkas Venner har tradisjon for å invitere til et åpent temamøte i løpet av høsten. I år ble møtet viet
to av bokhøstens favoritter: vår egen «Leve Lillomarka» og Håvard Pedersens «På tur i Oslos flotteste
klasserom», der forfatteren øser av sin erfaring etter 30 år på tur med skolebarn i Lillomarka. Leve
Lillomarka ble presentert i sin fulle bredde av redaktøren Magne Lindholm, sammen med to av
bidragsyterne, Ruby Sivaganes og Kirsten Berrum. Møtet ble arrangert i samarbeid med Bjerke biblioteks
venner, og møtelokalet var smekkfullt.

Økonomiske tilskudd
Bymiljøetaten deler ut økonomisk tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner. Vi søkte i 2019 om
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hele kr 210 000. Dette omfattet kr 100 000 til det store jubileumsarrangementet på Isdammen 22.
september, kr 50 000 i driftstøtte, kr 20 00 til turer og kr 40 000 som støtte til utgivelse av jubileumsboka.
Vi fikk innvilget kr 120 000.
Miljødirektoratet formidler støtte fra fylkeskommunene til blant annet friluftslivstiltak. Vi søkte om kr
28 000 til å dekke utgifter i forbindelse med turer i Nittedal. Hele beløpet ble innvilget.
Bydel Bjerke lyste ut «grønne midler» i 2019, og vi søkte på to prosjekter: «Jubileumsfest ved Isdammen»
(kr 20 000) og «Humlesus på Hestejordene» (kr 16 000). Hvilke prosjekter som fikk støtte ble avgjort på et
folkebudsjetteringsmøte i bydelen. Humlesus-prosjektet ble tildelt midlene som det ble søkt om. Pengene
ble brukt til å bygge og sette ut humlekasser på Hestejordene i samarbeid med Miljøagentene på Veitvet
og til skjøtsel på Hestejordene.

SAKER BEHANDLET I 2019
Jubileum – Lillomarkas Venner 50 år
Fra styret var det ønske om å
markere jubileet både med et
større arrangement og en
jubileumsbok.
For arrangementet ble det nedsatt
en komité bestående av Ulrike Jüse,
Arne Odden og Håvard Pedersen
(leder). Arrangementet ble
berammet til 22. september, og
som et åpent publikumsarrangement på Isdammen, hvor
også bygningene ble leid inn for
dagen. Styret ble inndelt i
undergrupper med ansvar for
oppgaver som servering, aktiviteter
og info. Siden dette ville bli et for
Ordfører Marianne Borgen holder tale på jubileumsarrange-mentet omfattende arrangement å bære
22. september. Foto: Håvard Pedersen.
for LV alene, inviterte vi også andre
markarealterte aktører til å kunne
holde stand og arrangere aktiviteter. De som deltok i tillegg til LV var: Oslo og omland sopp- og
nyttevekstforening, Lillomarka O-lag, DNT Oslo og Omegn, Miljøagentene på Veitvet, Naturvernforbundet
Oslo og Akershus avd. Nittedal, Tonsenspeideren (Oslo 7.) og Bymiljøetaten, avd. Skog og landskap. Dette
resulterte i at publikum, anslagsvis 400 stk., mottok et allsidig tilbud av aktiviteter og relevant informasjon
om marka.
Dagen startet kl. 11.00, og kl. 15.00 ble aktivitetsdelen avsluttet og et mer formelt åpent jubileumsmøte
avholdt. Høydepunktene her var en flott tale ved ordfører Marianne Borgen, presentasjon av vår
jubileumsbok ved redaktør Magne Lindholm, presentasjon av LV ved Frode Hansen samt hilsningstaler og
med Tore Faller som dirigent.
Dagen ble svært vellykket, og en av de virkelig hyggelige tingene var pengene vi helt unødvendig hadde
brukt til å ha noen partytelt i beredskap i tilfelle uvær, - værguden var en varm tilhenger av vårt
arrangement.
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For jubileumsboka ble det nedsatt en redaksjonskomité bestående av
Frode Hansen, Egil Bendiksen og Håvard Pedersen. I tillegg trengte vi
en redaktør og styret hyret inn nylig pensjonist Magne Lindholm som
gikk inn i oppgaven med stor entusiasme og pådriver for å få inn
artikler fra et stort antall skribenter. Magne var også rådgiver for styret
i valg av trykkeri, format, antall osv., og deltok derfor på et par
styremøter. Boka fikk gode omtaler i lokale media, og etter
boklanseringen 22. september har salget gått over all forventning.

Utvidelse av Røverkollen naturreservat
Den annonserte utvidelsen av Røverkollen naturreservat ble, som
nevnt i årsberetningen for 2018, utsatt til 2019 pga. innsigelser fra
Direktoratet for mineralforvaltning og Franzefoss Pukk AS som bl.a.
bygget på en mistolkning av markaloven. I samarbeid med
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
sendte Lillomarkas Venner i februar et eget
brev til Miljødirektoratet der vi konkluderte
slik:

Jubileumsboka

«De viktige naturverdiene i det aktuelle
området mellom dagens steinbrudd og
utvidet naturreservat må innebære at
innsigelsene mot den østlige grensen for det
utvidede naturreservatet ikke vektlegges.
Pga. de store natur- og friluftsverdiene i det
omtalte området, burde området ideelt sett
kunne innlemmes som en del av Røverkollen
naturreservat.»
Til vår store glede ble Miljødirektoratets og
Fylkesmannens anbefalinger fulgt slik at
reservatets grenser ble opprettholdt.
Utvidelsen ble endelig vedtatt av Regjeringen
26. juni 2019.

Røverkollen naturreservat. Naturreservatet sikrer ikke
bare det biologiske mangfoldet, men også at Sofia og alle
andre barn kan få beholde sine eventyrskoger. Foto:
Håvard Pedersen

Restaurering av myra ved
Setertjern/Karussputten og myrer som ikke bør restaureres
Lillomarkas Venner ved Håvard og Tore deltok på et møte 28. februar angående Bymiljøetaten s planer
om restaurering av myra mellom Setertjern, Karrusputten og skogsbilveien. Den er, som mange andre
myrer i marka, tidligere drenert med tanke på å få fram drivverdig skog. Det har ikke vært vellykket, så nå
er trær hogget ned og grøftene plugget igjen for at myra skal bli bløtere. Det gjøres fordi da oppnås det
en forbedring av økologisk status, en redusering av klimagassutslipp og for å øke naturopplevelsen. Når
myra blir bløtere vil de trærne som vokser der dø, derfor er det best å hogge dem først. Dette ble
gjennomført våren og sommeren 2019. Dette er et tiltak som har fått foreningens tilslutning og vi tror det
blir veldig fint når det får grodd seg litt til. Det er liknende planer for Evensetermyra.

Kommuneplan for Nittedal og Bjønndalen bruk
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Under høringsrunden for ny kommuneplan sluttet Lillomarkas Venner seg til uttalelsen fra
sammenslutningen av Frivillige Organisasjoner i Nittedal (FRINI). Feiring Bruk AS har på nytt meldt inn
ønske og behov for en arealbruksendring i form av utvidelse av sonen for mulig fremtidig utvinning av
pukk i marka ved Bjønndalen Bruk. Vi gikk der imot denne endringen under henvisning til mineralloven §
47 som lyder: ”Det kan ikke letes og undersøkes i områder som omfattes av lov 5. juni 2009 nr. 35 om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)".
Dessverre ble vår innvending ikke tatt til følge i kommuneplanen som ble vedtatt ultimo august 2019.
Fylkesmannen mener imidlertid at foreslåtte hensynssone ikke er forenlig med formålene i markaloven,
og at hensynssonen derfor ikke må komme innenfor markagrensen. Vedtak av dette området er
avhengig av at Klima- og miljødepartementet (KLD) stadfester forslaget.
I en kommentar til kommuneplanen datert 1. mars skriver en rekke organisasjoner, deriblant Lillomarkas
venner, bl.a.: For å unngå unødig ressursbruk fra både Nittedal kommune, regionale og nasjonale
myndigheter, samt lokale, regionale og nasjonale organisasjoner, ber vi Nittedal kommune om å trekke
forslaget om hensynssone i Marka for Bjønndalen bruk.
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.
Miljøvernrådgiver Guro Haug opplyser nå at kommunen er i dialog med Miljødirektoratet om stokkene,
og avventer svar derfra før det gjøres mer med saken.

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 artsrike flora og
fauna bevares, drives det hver sesong skjøtsel på jordene i form av beiting og rydding av løvoppslag og
vindfall. Beitedyra i 2019 tilhører Nordre Lindeberg gård og Alna ridesenter. Dyra fra Nordre Lindeberg
ble sluppet på beite rundt midten av mai, mens hestene fra Alna kom rundt sankthans, etter
rideskoleslutt.
Etter at vi nå gjennom en årrekke har hatt ett-årskontrakter med grunneier Forsvarsbygg, som har gitt oss
rett til å bruke arealene som husdyrbeite, tok Forsvarsbygg i år initiativet til en mer langsiktig avtale.
Høsten 2019 inngikk vi en avtale om retten til å sette opp husdyrgjerde, ha ansvaret for tilsyn og
vedlikehold med gjerdet og holde gjerdetraseen åpen, som går helt fram til 1.10.2028. En tilsvarende
avtale om leie av beiteareal er inngått
mellom Alna ridesenter og
Forsvarsbygg. Den kommunale Nordre
Lindeberg gård, som har brukt
Hestejordene i mange år, ønsket seg
primært en avtale for sauebeite med
bruk av fast gjerde som Forsvarsbygg
bekostet, noe det ikke var gehør for, og
de trakk seg dermed fra samarbeidet. Et
fast sauegjerde, selv med
porter/gjerdeklyvere ville dessuten lagt
en demper på den frie ferdselen på
Hestejordene hele året. Dermed blir det
de nærmeste åra hester fra Alna
ridesenter som får nyte Hestejordenes
Skolebarn hilser på en røslig kalv på sommerbeite. Foto:
grønne gressganger.
Håvard Pedersen
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Skjøtselen organiseres av lokale ildsjeler med tilknytning til Sandås vel og Lillomarkas Venner. Natur
videregående bidrar med naturbrukselever i praksis, som driver rydding. Utgifter til skjøtselen ble i 2019
dekket av bydel Bjerkes «grønne midler».

Huken etterbruk
Oslo kommune sendte i januar ut et endret forslag til detaljregulering. Dette var 2. gangs offentlig
ettersyn av planene for Huken. I vår høringsuttalelse gjentok vi de tidligere synspunkter. I tillegg uttalte vi
oss om nye momenter i forslaget. Vi avsluttet høringsuttalelsen slik:
Bortsett fra naturområdene som skal bevares og områdene som skal beplantes, er vårt helhetsinntrykk at
området hovedsakelig planlegges som et område dominert av veier, traseer (med og uten asfaltdekke),
arrangements- og sceneområde, parkeringsplasser og belysning som gjør det naturlig for oss å spørre om
”grønnstrukturen” er kommet helt i bakgrunnen. Særlig med tanke på sommerbruk mener vi det er viktig
å gjøre området til et mest mulig grønt område, og minimere det urbane inntrykket.
Høringsuttalelsen kan finnes på våre sider: www.lillomarkasvenner.no.
Etter stengningen av pukkverket er det blitt gjennomført en del sikkerhetsarbeider, og området er åpent
for publikum.

Lillomarka arena
I januar 2019 sendte styret et brev til Fylkesmannen der vi klaget på asfaltering av kjørevei og
parkeringsplasser innenfor reguleringsområdet i Marka, uten at det var søkt om dispensasjon fra
markaloven. Bakgrunnen for klagen til Fylkesmannen var at Plan- og bygningsetaten mente at det ikke var
nødvendig med en søknad om dispensasjon. Vi skrev avslutningsvis: «Dersom det virkelig er slik Plan- og
bygningsetaten hevder i sitt svar på vår henvendelse, at opparbeidelse av kjørevei eller parkeringsplasser
automatisk betyr at slike arealer kan asfalteres, er vi redd for at dette dermed kan skape presedens
innenfor andre reguleringsområder i Marka. Lillomarkas Venner klager derfor på at det er asfaltert uten
dispensasjon fra Fylkesmannen.»
Plan- og bygningsetaten unnlot å videresende klagen til Fylkesmannen og omtalte den som en anmodning
i stedet for en klage i brev av 21.02.2019 til LV med kopi til tiltakshaver og ikke Fylkesmannen.
Styret sendte derfor en ny klage i mars 2019, denne gangen til Fylkesmannen, hvor det fremgår at LV ikke
kunne godta innholdet og saksbehandlingen i nevnte brev fra Plan- og bygningsetaten. Vår konklusjon
lød: “LV krever at klagen blir behandlet av Fylkesmannen, slik at grensene for hva det kreves dispensasjon
for i forhold til gjeldende regelverk, spesielt markaloven og plan- og bygningsloven, blir tydeliggjort. En
kan heller ikke utelate spørsmålet om risiko for presedens hvis klagen ikke behandles etter gjeldende
aktuelle lovverk og regler.”
Vi la altså vekt på faren for presedens. Plan- og bygningsetaten kom etter hvert på andre tanker. I april
skrev Plan- og bygningsetaten «Vi ser etter en nærmere gjennomgang av saken at det skulle vært søkt om
dispensasjon etter pbl § 19-2, fra gjeldene regulering for asfaltering av flater utover dette. Dette gjelder
arealer ved varmestue i sak 201710822 og arealene for parkeringsplass og kjørevei i sak 201709263.» Det
var nettopp disse områdene vi hadde siktet til.
I august kom det fram av brev fra Plan- og bygningsetaten at «Fylkesmannen ikke motsatte seg tiltaket.»
Vi anser denne saken som avsluttet, men framgangsmåten som er benyttet er lite tillitvekkende. Det bør
være en selvfølge at det gjøres i riktig rekkefølge: først søknad om dispensasjon, deretter gjennomføring
dersom Fylkesmannen innvilger dispensasjon.
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Linderudkollen
På tross av gjentatte innspill fra LV har det ikke blitt gjort noen endringer av randsonen mot
Kapteinsputten. Fordi løypetraseen er utvidet og lagt for nær vannet er adkomsten ned til vannet fortsatt
bratt og egner seg ikke for opphold. Rennhuset er nå ferdigstilt, men det er ikke gjort endringer av
traseene og lysmastene som er plassert innenfor det som skulle vært vernesone ved Kapteinsputten. Det
er heller ikke gjort noe tiltak med tilsåing eller tilkjøring av næringsrike masser, slik at store deler området
fremdeles framstår som en ørken i barmarkstiden. LV har ikke fått gjennomslag for noen av sine
anmerkninger om det arbeidet som er blitt utført uten tillatelser. Det er konstatert et stort antall
uønskede planteslag i de tilkjørte fyllmassene. Bymiljøetaten har startet saneringsarbeid av dette, men
dette er arbeid som vil måtte pågå i mange år fremover.

Linderudkollen med Kapteinsputten i forgrunnen. Vi ser den bratte strandsonen i nordenden av vannet.
Foto: Grete Marstein.

Grefsenåsen
Bymiljøetaten ønsker å utarbeide en reguleringsplan
for slalåmbakkene Grefsenkleiva og Trollvannskleiva
for å «gi Oslo Alpinsenter 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. Ønsket plantiltak ser
for seg store terrenginngrep, hovedsakelig ved å fylle
på 237.000 m3 masse, og en omfattende utvidelse av
eksisterende løyper og bygging av nye nedkjøringer.
Det er dessuten foreslått å bygge en større
Utvidelse av Grefsenkleiva truer viktige
naturkvaliteter. Her er fjellformasjonen som
omgir stien inn til uteliggerhytta. Foto: Håvard
Pedersen.
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parkeringsplass ved Trollvannstua, nye heisanlegg inkludert en 4-seters stolheis fra Årvoll til toppen av
Grefsenåsen, et nytt lys- og snøproduksjonsanlegg og nye bygninger.
Lillomarkas Venner er kritiske til flere aspekter ved de foreslåtte tiltakene. Vi har deltatt i et dialogmøte
og sendte høringsuttalelser til Bymiljøetaten for å belyse de negative konsekvensene for friluftslivet og
alvorlige mangler i tiltaksbeskrivelsen. Med sin beliggenhet tett inntil boligfeltene, er Grefsenåsen 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, og både kryssene turvei/skiløype
og stier er ikke tatt med i kartene. I tillegg vil ett av alternativene for utbygging gi store inngrep i
eventyrskogen som grenser til i øst/nordøst og ødelegge fjellformasjonen som danner inngangspartiet til
det viktige kulturminnet «Haralds bolig» som ble bygget av uteligger Harald Grande i etterkrigstiden
grunnet boligmangel.
Samtidig med denne reguleringsprosessen har Fylkesmannen fått i oppdrag for KLD å sette i gang en egen
prosess med vern av eventyrskogen i øst/nørdøst samt områdene ved Trollvann som friluftslivsområde
etter markalovens § 11. Verneprosessen har nå startet opp. Lillomarkas Venner er svært positive til at det
er foreslått vern av et så viktig markaområde, men vi er kritiske til at det, på grunn av planarbeidet for
alpinanleggene, er valgt en unaturlig og svært uheldig avgrensning av verneområdet, både mot
Grefsenkleiva i sør og ved Trollvann i nordvest. Begge områder er markert gult i kartet nedenfor. Begge
områdene som ikke er inkludert i verneplanen brukes i dag minst like intensivt til friluftsliv og som resten
av området. Hele eventyrskogen i sørenden av planområdet har et variert nettverk av stier, verdifulle
naturverdier og Haralds hytte som viktig kulturminne med den spesielle fjellformasjonen (markert i kartet
nedenfor). Trollvann er en svært viktig badeplass for en stor del av Oslos befolkning. Badeplassen ligger
utenfor det foreslåtte verneområdet og er dermed ikke varig sikret for friluftslivet. Alle disse aspektene
gir hele dette skogsområdet en høy kvalitet for friluftslivet, og grensen som er foreslått gjenspeiles ikke i
verken naturkvaliteter eller bruken av området. I tillegg ligger hele denne søndre delen av verneområdet
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veldig nærme bebyggelsen og er dermed et lett tilgjengelig nærskogsområde for en stor del av Oslos
befolkning. Lillomarkas Venner mener derfor at de områdene som er markert i gult i kartet bør inkluderes
i verneplanen, slik at de ikke går tapt i forbindelse med utvidelsen av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva
alpinanlegg.
I begge reguleringssaker i Grefsenåsen arbeider vi tett sammen med NOA (Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus) og lokale velforeninger.

Nedtapping av Breisjøen og rehabilitering av dammene
For å få helheten i denne saken viser vi også til årsberetningen for 2018.
Byantikvarens brev av 13.12.2018 var stilet til både Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten.
Fra brev av 15. januar 2019 fra Vann- og avløpsetaten til Plan- og bygningsetaten framgår bl.a.: Til
informasjon har Vann- og avløpsetaten bestilt arkeologisk registrering av tiltaksområdet og den
nedtappede sonen rundt vannet. Vi håper Plan- og bygningsetaten kan behandle saken vår før
resultatene fra de arkeologiske undersøkelsene er klare, for å ikke forsinke prosjektet.
Fra brev av 28.02.2019 fra Plan- og bygningsetaten til Byantikvaren med kopi til Vann- og avløpsetaten
framgår følgende: Det er riktig som Byantikvaren uttaler at tiltaket må avklares opp mot
kulturminneloven, men dette skjer da ikke gjennom markasaken. Tiltaket skal heller ikke behandles etter
plan- og bygningsloven da det er behandlet og godkjent etter annet lovverk (Red: markaloven). Plan- og
bygningsetaten minner tiltakshaver om at de bærer ansvaret og plikter å avklare forholdet til automatisk
fredete kulturminner med aktuelle myndigheter før tiltaket igangsettes.
I brev av 26.03.2019 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver Plan- og bygningsetaten blant annet:
“Kommunens tillatelse på søknad om dispensasjon fra markaloven er påklaget av Lillomarkas Venner.
Klager anfører i hovedsak at Gamle Lilloseter feilaktig angis som en tursti, og at dette kan medføre at
kulturminnet blir behandlet lemfeldig.
“Plan- og bygningsetaten bemerker at det eneste registrerte kulturminnet innenfor tiltaksområdet, er en
kullgrop i området sørøst for Breisjøen. Dette er fredet etter kulturminneloven og søknad om
dispensasjon fra kulturminneloven vil bli behandlet av Byantikvaren. Når det gjelder den aktuelle delen av
Gamle Lillosetervei, har etaten forståelse for at brukerne i nærmiljøet er bekymret for at endringen vil
ødelegge veiens opplevelsesverdi som følge av tiltaket. Etaten har imidlertid vurdert at vilkårene for
dispensasjon etter markaloven § 5 er oppfylt jf. markaloven § 15. ....... Klagen anbefales ikke tatt til følge.”
Først i brev av 30.09.2019 til Plan- og bygningsetaten kommer fylkesmannen med sin endelige avgjørelse:
“Fylkesmannen finner etter dette ikke at dispensasjon vil innebære at hensynene i ml. §1 blir «vesentlig
tilsidesatt», jf. §15 andre ledd.”
“Som allerede nevnt vurderer Fylkesmannen at omsøkt tiltak medfører visse ulemper, noe klager også
påpeker. Basert på sakens dokumenter finner vi det likevel vanskelig å legge til grunn at tiltaket medfører
unødvendig store ulemper. Når det gjelder karakteriseringen av Gamle Lilloseterveien som en tursti
fremfor et kulturminne viser Fylkesmannen til kommunens vurdering i oversendelsesbrevet av
26.03.2019 om at dette ev. vil bli behandlet etter kulturminneloven.»
Fylkesmannen er “enig med kommunen i at fordelen ved dispensasjon er «klart større» enn ulempene.
Konklusjon: Kommunens vedtak av 12.10.2018 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.”
Nedtappingen ble ikke startet som planlagt i 2019, og prosjektet er utsatt til 2020. Vann- og avløpsetaten
gjorde imidlertid forberedende arbeider i form av en forholdsvis omfattende hogst. Lillomarkas Venner
reagerte på noe av den omfattende hogsten og påpekte overfor Vann- og avløpsetaten at det var hogget
utenfor det de kaller for "disponibelt areal". Etaten inviterte oss på en befaring for å gi en forklaring på
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dette avviket fra planene. Forklaringen gikk ut på at det ble gjort for å bevare gamle Lillosetervei der
denne går over en liten fjellknaus. Representantene fra Lillomarkas Venner mente at bevaring av gamle
Lillosetervei her var en god grunn til avviket. Vann- og avløpsetaten sendte oss også en skriftlig
redegjørelse.
Mange har engasjert seg for å sikre den rødlistede vannplanten flytegro sin overlevelse i Breisjøen. Vannog avløpsetaten skrev i sin redegjørelse at flytegro er flyttet til Alunsjøen av botaniker, og botanisk hage
har hentet noen eksemplarer de tar vare på hos seg. Under befaringen ble det dessuten informert om at
det skulle opprettes en stemdam nord i Breisjøen for å sikre at forekomstene der ikke tørker ut. I tillegg er
edelkreps flyttet fra Breisjøen til Alunsjøen.

Stenging av adkomst til marka på Kjelsås
Et oppmerksomt medlem meldte om at den viktige, og siste gjenværende, adkomsten fra Rundhaugveien
inn i marka, var planlagt stengt i forbindelse med utbygging på tomt som lå inn til marka. Det er et
gjentagende problem at det ikke er noe automatisk samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og
Bymiljøetaten når det foreligger utbyggingsplaner i randsonen av marka.
LV har tatt dette opp i møte med Bymiljøetaten og blitt lovet at dette skulle følges opp. Dessverre har
dette ikke skjedd og vi må, med grunnlag i den nye Byrådsplattformen, følge opp denne problematikken
videre.

Sykling i marka (Svartberget/Røverkollen, terrengsykkelanlegg mellom
Langsetløkka og Sandemosen)
Styret har mottatt bekymring over nye sykkelstier og sykling i det nå utvidede naturreservatet på
Røverkollen og at sykling-forbudt-skiltene er fjernet. Vi har sendt e-post om saken til naturoppsynet i Oslo
kommune med anmodning om at de ser nærmere på saken, men har i skrivende stund ikke mottatt
tilbakemelding. Saken følges opp videre i 2020.
Styret i LV ble gjort oppmerksomme på at det er satt i gang et prosjekt for et større terrengsykkelanlegg
med utgangspunkt Langsetløkka ved Kjelsås. Det er Rye sykkelklubb og NOTS (Norsk forening for
terrengsykling) som står bak planene. Hovedmålet er å anlegge et sykkelanlegg mellom Langsetløkka og
Oset, og i tillegg å opparbeide og utbedre stiene i Oslos kommunes skoger langs Maridalens østside
mellom Kjelsås og
Sandermosen. LV jobber
også i denne saken tett
sammen med
Naturvernforbundet Oslo og
Akershus (NOA). Vi
konsentrerer om to
problemstillinger:
1. Området innenfor
Langsetløkka er en relativt
smal korridor til marka og
Maridalen, og er i dag svært
mye brukt til friluftsliv,
uorganisert og organisert
Skogsdrift samt anlegg for idrett og friluftsliv er en trussel mot sårbare
kulturminner som ofte er lite synlige i terrenget. Vi har derfor foreslått at tre idrett, samtidig som dette
områder i liene ned mot Maridalen må vernes som kulturminne-områder. Her er nærskogen for skoler og
barnehager på Kjelsås. Vi
ser vi en fredet, men umerket kullgrop. Foto: Håvard Pedersen.
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kan ikke se at det er plass til et omfattende sykkelanlegg akkurat her. LV har skrevet et brev til
byrådspolitikere, siden et slikt anlegg ikke er forenlig med den nye byrådsplattformen 2019-2023, som vil
legge til rette for at enda flere Osloborgere kan oppdage kortreiste naturopplevelser i marka, bland annet
ved å ikke åpne for videre bygging eller utvidelse av idrettsanlegg i marka.
2. Området mellom Grytebekken og bebyggelsen Sørbråten er usedvanlig rikt på kulturminner hvorav de
fleste er automatisk fredet (= eldre enn Reformasjonen, år 1537). Vi frykter at opparbeidelse av
sykkelstier kan komme til å skade kulturminner, og vil foreslå at de tre områdene med størst tetthet av
kulturminner blir av antikvariske myndigheter vernet som kulturområder og skiltet. Vi har sendt brev til
Riks- og Byantikvaren, med kopi til Bymiljøetaten, Bydel Nordre Aker, Maridalens Venner og Sørbråten
Vel. Brevet ble sendt 19. des. som en felles henvendelse fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet Oslo
og Akershus og Historielaget Grefsen, Kjelsås og Nydalen, men er i skrivende stund ikke besvart eller
kommentert fra noen av adressatene.

Natur- og kultursti fra Sveiva landhandleri til Bamsetjern
Rommiskogen har i tillegg til kulturminner og naturverdier også viktige adkomstveier inn i marka.
Rommen Vel er sterkt engasjert i området og har i samråd med Lillomarkas Venner gitt innspill om
merking av en natur- og kultursti fra Sveiva Landhandleri til Bamsetjern i forbindelse med høringen om ny
behovsplan for idrett og friluftsliv.

Byggeplaner 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. Lillomarkas Venner har, i samarbeid
med NOA, foreslått overfor Fylkesmannen å etablere Lillomarka Landskapsvernområde, der Bånkallia,
inkludert noe av Rommiskogen, er en del. Fylkesmannen har opplyst at han satser på skogvern i området.
Men, også utbyggere viser interesse for området og i 2019 ble det sendt søknad om byggetillatelse til
Plan- og bygningsetaten. Sistnevnte har i en foreløpig vurdering av søknaden anbefalt igangsetting av
planarbeid for området. Plan- og bygningsetaten slår imidlertid fast at arbeidet vil innebære høy
reguleringsrisiko bl.a. når det gjelder manglende kommunal infrastruktur, utfordrende topografi og
mange små grunneiere.
Vi avventer utbyggers neste skritt og vil følge utviklingen i saken.

Hogst ved Skredderudtjern
Regionkontor landbruk ga tillatelse til flatehogst av over 100 år gamle trær i to sammenhengende
bestander på til sammen 18 dekar innafor markagrensa sør i Nittedal. Området er mye brukt av turgåere
og skiløpere. Det nærliggende Skredderudtjern er et populært badevann og en fin teltplass. Tuftene etter
den gamle Rudsetra er godt synlige i terrenget. Ifølge Regionkontoret var det imidlertid ingen registrerte
miljøverdier i området.
Etter befaring med soppekspert Siv Moen, som påviste en svartorforekomst i det planlagte hogstfeltet, ba
Lillomarkas Venner om ny vurdering av saken og bevaring av svartor samt tuftene til kulturminnet
Rudsetra. Regionkontoret svarte at anmodningen om bevaring ville bli etterkommet, men opprettholdt
likevel vedtaket. Hogsten ble gjennomført, men svartorsumpen ble ikke spart og både den og tuftene til
Rudsetra er dekket av hogstavfall. Skiløypene er ødelagt av hogstmaskinene og flere store trær har blåst
ned over hyttetomta inntil hogsten.
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Rehabiliteringen av Haralds hytte

Uteliggerhytta ferdig restaurert. Foto: Håvard Pedersen.

Selve rehabiliteringen skjedde i 2018, men 10.
mai var det formell åpning av hytta som
kulturminne med Riksantikvar Hanna Geiran,
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ordfører
Marianne Borgen samt rundt 90 andre gjester
til stede. Siden har hytta blitt et svært
populært besøksmål av folk i alle aldere. I
desember varslet vårt styremedlem Grete
Marstein om at noen hadde installert seg hytta
og montert en vedovn i denne. Heldigvis har
ikke de ubudne gjestene påført hytta annen
skade enn å et hull for ovnsrøret gjennom
taket. Ovn, takhull og de uønskede gjestene
ble fjernet, og kommunens naturoppsyn i
Lilllomarka har lovet jevnlige kontroller der.

Veinavn for strekningen Sagtomta-Sinober
Vi fikk en henvendelse fra Siv Sinober om uttalelse i en veinavnsak. Veien fra Sagtomta og opp til Sinober
må få et navn, og det står mellom Sigurd Sinobers vei og Sinoberveien. I Sørkedalen er det også en vei
som heter Sinoberveien, slik at det er en viss forvekslingsfare. Vi valgte derfor å støtte forslaget om å
kalle veien for Sigurd Sinobers vei, oppkalt etter den siste private eier av plassen.

Hogsten ved Lilloseter: status, erstatningsskog
Høsten 2018 utførte Bymiljøetaten ved en feil en betydelig hogst av store, gamle trær i en registrert
naturtypeskog ved Lilloseter. Bymiljøetaten beklaget det hele og satte i gang undersøkelser for å finne
erstatningsareal for den ødelagte gammelskogen. En biolog har nå pekt ut et interessant areal vest for
Lilloseter. Vi venter på å få tilsendt kart over området. Prosessen videre blir å få arealet godkjent og inn
på kart og registrert som en offentlig biotop. Vi håper at dette er ferdigstilt innen sommeren.
Arealet ved Lilloseter skal ryddes for trær og stammer. Bymiljøetaten ønsker å skjøtte arealet som et
soleksponert område med fattig jordsmonn (lite næringsrikt), der gras og enkelte blomsterarter kan
trives.

TURER OG AKTIVITETER 2019
Lillomarkas Venner arrangerte følgende turer i 2019:

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

Humlekassesnekring med miljøagentene på Veitvet 11. april og utsetting 24. april
10 byggesett for humlekasser var innkjøpt fra «La humla suse» og de ble snekret sammen av
miljøagentene i idrettshuset ved Veitvet skole. Kassene ble fine, og 24. april møttes vi igjen, denne
gangen på Hestejordene, og kassene ble plassert på ulike steder rundt omkring på Hestejordene.
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Tiltak for sandbiehabitater på
Hestejordene 2.-3. mai
Som et forsøk, ble 3 sandavsetninger åpnet
opp, ved at torva ble fjernet så sanda
under ble blottet. Intensjonen er å følge
med på om det etablerer seg sandbier der,
og følge opp tiltaket så sanda ikke gror
igjen.

Åpningsmarkering av
uteliggerhytta 10. mai
Historielaget Grefsen, Kjelsås og Nydalen
med samarbeidspartnere arrangerte
formell åpning av Harald Grandes
Humlekasse på Hestejordene. Foto: Elin Langsholt
uteliggerhytte som et restaurert
kulturminne. Stort oppmøte, der også
riksantikvar Hanna Geiran og klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede. Innslag på
Østlandssendingen.

Fugletur for morgenfugler i Nittedal 11. mai
Stemningsfull morgentur med Tor Skjetne og Eric
Roualet fra nystiftete Nittedal lokallag av Norsk
Ornitologisk Forening. Turen gikk fra Skytta via
Lusevasan, Bleiktjern, Lomstjern og
Skredderudtjern. 13 turdeltakere.

Fugletur på Hestejordene 14. mai
Vår trofaste turleder Bjørn Einar Sakseid ledet ca.
17 turdeltakere på en artsrik rundtur på
Hestejordene.

Nytteveksttur på Hestejordene 22. mai
Hestejordene er en lokalitet vi bruker til mye,
også nytteveksttur. Turleder var Nina Berge, og
rundt 13 ble med på turen.

Villblomstens dag på Røverkollen 16.
juni
Turen ble arrangert i samarbeid med i samarbeid
med Norsk botanisk forening, Romsås Vel og DNT
seniorgruppe. Blomstervandring med vekt på
nyttevekster i Svartberg naturreservat. Servering
av mjødurt-te etter endt vandring. Turleder:
Gunnar Klevjer, rundt 20 deltakere.

Bekkekarse ble prøvesmakt på nyttevekstturen.
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Sommertur til Slåttemyra 30. juni
Det er Maridalens Venner, Nittedal Historielag og Turkameratene Nittedal Turlag som drar dette årvisse
arrangementet med musikk og sang og orkidesafari på Slåttemyra. Turledereer Asbjørn Bråthen og Linda
Rundquist Parr

Tur til slåttenga på Svingbakken 19. juli
Trivelig midtsommertur til artsrik slåtteng med solblom og det hele. Hyggelig vertskap, og Anders Often
og Bjørn Einar Sakseid ledet turen. 12-14 deltakere.

Sopptur på Slattum 4. september
Turen ble arrangert i samarbeid med Romerike
sopp- og nyttevekstforening. I mange år har vi vært
med til skogen ved Slattum, som er usedvanlig rik på
sopp, både matsopp og mer kuriøse arter.
Soppkontrollør Siv Moen ledet turen, der ca. 15
deltakere slo seg med. Etterfølgende soppkontroll.

Kjuketur på Kolås 10. september
Interessant tur, med et mangfold av kjuker,
slimsopper og andre merkverdigheter. Vår
kunnskapsrike turleder Erik Kagge fra NOA tegnet og
forklarte. Rundt 10 deltakere.

Jubileumsfeiring 22. september på
Isdammen
Stor feiring med ordfører og anslagsvis 400 andre.
Se egen omtale over.

Vi lærer om fremmede arter 24.
september
Botaniker og forsker Anders Often ved Norsk
institutt for naturforskning ledet turen fra Tbanestasjonen på Rødtvet og over Hestejordene
med utallige stopp for å høre om de fremmede
artene vi passerte underveis. Rundt 10 deltakere

Turleder Anders Often viser fram fremmedarten
russekål under sesongens siste tur.

DELTAKELSE PÅ ANDRE MØTER OG BEFARINGER
16. januar 2019: Oslo og omland friluftsråd (OOF): Innføringskurs i markaloven
30. januar 2019: Bjerke storvel inviterte til møte om ny reguleringsplan for slalåmbakkene Grefsenkleiva
og Trollvannskleiva
11. februar 2019: Møte om forslag til kommuneplan for Nittedal
26. februar 2019: Møte med Bymiljøetaten om restaurering av myra ved Setertjern/Karussputten
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13. mars 2019: Folkebudsjetteringsmøte i Bjerke bydel til fordeling av bydelens «grønne midler».
2. april 2019: OOF inviterte til jubileumskonferanse – markaloven 10 år
24. april 2019: Bymiljøetaten inviterte markaorganisasjonene til kontakt- og samarbeidsmøte
30. april 2019: Befaring på Hestejordene med Kjell Magne Olsen fra Biofokus for å finne egna steder å
legge til rette for sandboende insekter.
8. mai 2019: FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til kurs i politisk påvirkning
for natur og friluftsliv "10 tips for politisk gjennomslag".
8. mai 2019: Åpent infomøte om planene for Grefsenkollen på Grefsenkollen restaurant
Mai 2019: Åpen halvtime i Bjerke bydelsutvalg. Innlegg om Grefsenkollenplanene
Våren – sommeren 2019: flere møter i jubileumskomiteen og jubileumsbokkomiteen
9. mai 2019: Konsert og matsalg i Grorudparken etter GroruddalsRusken. LV stiller med stand (avlyst pga.
dårlig vær)
26. juni 2019: Åpning av Huken for etterbruk
20. august 2019: Fellesmøte for deltakere på aktivitetsdag på Ravnkollen
27. august 2019: Stand på valgmøte på Grorud samfunnshus
30. august 2019: Planleggingsmøte for friluftslivsdag på Romsås
8. september 2019: Aktivitetsdag på Ravnkollen (avlyst)
12. september 2019: OOF og Det norske Skogselskap inviterte til markasamling på Losby bruk. Tema:
Alternative hogstformer i skogbruket - hva er best for friluftsliv, naturmangfold og økonomi?
17. september 2019: FNF arrangerte kurs i naturmangfoldsloven
5. oktober 2019: Friluftslivsdag på Romsås (avlyst)
7. oktober/14. oktober 2019: FNF arrangerte kurs i kartverktøyet QGIS
15. oktober 2019: Befaring ved Jørgen Lysgaard, Vann- og avløpsetaten til Breisjøen og hogsten som er
foretatt i forbindelse med damrehabiliteringen
18. oktober 2019: Befaring med Siv Moen til hogsten ved Skredderudtjern
12. november 2019: FNF arrangerte kurs: Kurs i plan- og bygningsloven

LISTE OVER BREV OG UTTALELSER FRA LILLOMARKAS
VENNER
Lenker til dokumentene ligger på hjemmesiden, http://lillomarkasvenner.no/uttalelser-og-brev-2019/
19. desember 2019: Henvendelse til Riksantikvaren om bekymring for viktige kulturminner i Maridalen og
forslag om opprettelse av kulturminneområder
5. desember 2019: Uttalelse til Nittedal kommune om navnet på veien opp til Sinober
25. oktober 2019: Innspill til Regionkontor landbruk i forbindelse med hogsttillatelsen for gammelskog ved
Skredderudtjern
10. oktober 2019: Innspill til Vann- og avløpsetaten i forbindelse med hogsten ved Breisjøen
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5. oktober 2019: Innspill til byrådspartiene fra Lillomarkas Venner i forbindelse med byrådsforhandlingene
i 2019
27. mai 2019: Høringsinnspill ved oppstart av oppgradering av Grefsenkollen alpinanlegg
24. april 2019: E-post til Bymiljøetaten med klage på blokkering av sti inn til marka i Rundhaugveien på
Kjelsås
28. mars 2019: Brev til Fylkesmannen: Innspill til verneplanarbeidet rundt Trollvann.
Undersøkelsesområdet for verneforslaget bør utvides.
8. mars 2019: Brev til Fylkesmannen: Oppfølging av klage på asfaltering i Marka uten godkjent søknad om
dispensasjon.
7. mars 2019: Leserinnlegg i Aftenposten av Ulrike Jüse, styremedlem i Lillomarkas Venner: Vi ønsker stier
og turveier i Marka, ikke aktivitetssoner.
1. mars 2019: Uttalelse til Forslag kommuneplan 2018-2030, med forslag om å trekke tilbake forslaget om
hensysnssone rundt Bjønndalen bruk. Fellesuttalelse støttet av Oslo og Omland friluftsråd,
Naturvernforbundet i Nittedal, Lillomarkas venner, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Akershus og
Oslo orienteringskrets og Døli Løvstad vel.
25. februar 2019: Uttalelse fra Lillomarkas Venner og FRINI om Forslag til ny kommuneplan for Nittedal
17. februar 2019: Brev til Byrådsavdelingen for byutvikling: Linderudkollen skianlegg – kritikkverdig
tilstand av området med hensyn på sommerbruk: Manglende oppfølging av PLAN- OG BYGNINGSETATEN,
brudd på reguleringsbestemmelser
12. februar 2019: Innspill til Miljødirektoratet fra LV og NOA om utsettelsen av vedtak om utvidelse av
Røverkollen naturreservat
4. februar 2019: Høringsuttalelse om forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken, til
grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, 2.gangs offentlig ettersyn.
27. januar 2019: Klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken på asfaltering i marka (Lillomarka Arena) uten
godkjent søknad om dispensasjon.

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