Årsberetning 2020
Lillomarkas Venner

Reguleringsplanen for alpinbakkene i Grefsenåsen har vært en stor sak i 2020. 16. september inviterte vi til
åpen befaring i Grefsenkleiva. Foto: Håvard Pedersen

Vedtatt av styret 25. mars 2021
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Medlemmer
Lillomarkas Venner har 574 registrerte medlemmer, men bare 350 betalte kontingenten i 2020. Dette er
færre enn det pleier, og et er to årsaker til det. Den ene er pandemien, som la en grundig demper på
aktivitetsnivået vårt. Turene er en fin rekrutteringsarena, og når vi arrangerer turer sender vi ut flere eposter til medlemmene, og de blir minnet på at vi finnes og at det ligger en kontingent og venter. Den
andre årsaken er at det ikke ble sent ut purring i 2020. På tross av pandemien har styret arbeidet jevnt og
trutt med mange saker. Vi burde vært flinkere til å informere om disse sakene med e-post og info på
nettet. Det ville trolig hjulpet på kontingentinnbetalingene.
Foruten et 20-talls foreninger, utgjøres medlemsmassen av omtrent en fjerdedel familier og resten
enkeltmedlemmer. Medlemstallet representerer derfor en betydelig større medlemsmasse.

Styremedlemmer og tillitsvalgte
På grunn av pandemien ble årsmøtet vårt, som opprinnelig skulle vært avholdt 26. mars 2020 utsatt på
ubestemt tid. Vi nedsatte da et interimsstyre som fungerte fram til årsmøtet endelig ble avholdt, 10.
september. Da ble et skikkelig styrevalg gjennomført, og styret ble formelt nedsatt:
Styremedlemmer: Jacob Erstad, Tore Faller, Eva Hermstad, Ulrike Jüse, Elin Langsholt (sekretær), Grete
Marstein, Håvard Pedersen, Unni Pedersen, og Heidi Trøen
Varamedlemmer: Frode O. Hansen, Rolv Norum og Bård Tveter
Det lykkes heller ikke i år å skaffe en styreleder og nestleder for styret. Interimsstyret besto, i tillegg til de
som endelig gikk inn i styret, av Eirik Holten og Terje Christoffersen.
Kasserer: Gro Evensen
Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen
Valgkomite: Erik Grønvold og Kirsten Berrum

Styremøter
På grunn av restriksjonene for arrangementer og samlinger har det vært arrangert færre styremøter enn
vanlig i 2020. I alt har det vært avholdt 6 styremøter. Årets første styremøter ble holdt hjemme hos
styremedlem, i juni var styret samlet ute i det fri, og i løpet av høsten ble det holdt ett styremøte i
bydelens lokaler i
Grorudveien 3 og
ett i lokalene til
Øvre Disen vel. I
mangel av
styreleder har
styret hatt en flat
struktur, og
styrets
medlemmer har
fordelt ansvaret
for de forskjellige
sakene seg
imellom.
Figur 1. Styremøte ute i det fri i koronaåret. Foto: Håvard Pedersen
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Årsmøtet
Det ble kalt inn til årsmøte 26.mars, men det ble utsatt og endelig avholdt 10. september. På grunn av
gjeldende begrensninger på antall deltakere og plasshensyn med tanke på avstand mellom deltakerne, la
vi ikke opp til noe annet program enn et rent årsmøte. Årsmøteprotokollen finnes her:
http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Protokoll_arsmote_2020.pdf

Økonomiske tilskudd
I 2020 mottok vi følgende tilskudd:
Bymiljøetaten i Oslo, tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner, til driftstøtte og gjennomføring av
turer/arrangementer: kr. 20 000.
Miljødirektoratet formidler støtte via fylkeskommunene til blant annet friluftslivstiltak. Vi fikk kr. 14 000
via Oslo og kr. 15 000 via Viken til turer i henholdsvis Oslo og Nittedal. På grunn av pandemien ble et fåtall
av turene våre gjennomført, og pengene ble ikke brukt opp. Gjenstående beløp, hhv. kr. 3222 og kr. 6405,
ble søkt overført til 2021.
Fra driftsåret 2019 ble det gjort endringer i forskriften for momskompensasjon for frivillige organisasjoner
slik at vi kunne søke om slik kompensasjon. Vi hadde store utgifter, og dermed store momsutgifter i 2019
pga. jubileet og bokutgivelsen. Vi fikk kompensert kr. 31 439.
Vi mottok kr. 5910 i grasrotandel i 2020.

SAKER BEHANDLET I 2020
Boksalget
Jubileumsboka vår, «Leve Lillomarka», ble gitt ut til 50-årsjubileet i 2019. I løpet av 2020 ble opplaget på
1020 bøker nesten utsolgt, og vi vurderer nå et opptrykk. Boka ligger fortsatt til salg på nettsidene våre,
se http://lillomarkasvenner.no/2020/09/13/lillomarkas-venner-er-50-ar-og-gir-ut-jubileumsbok/ .

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. Høsten 2019 inngikk vi en 10-årig avtale med
grunneier Forsvarsbygg, som gir oss rett til å sette opp husdyrgjerde, gir oss ansvaret for tilsyn og
vedlikehold av gjerdet og for å rydde gjerdetraseen. Nordre Lindeberg gård, som i en årrekke har sendt
kuer på beite på Hestejordene, trakk seg ut i 2020, så nå er det stiftelsen Alna ridesenter som bruker
begge beitene til sine hester. Hovedtyngden av hestene kommer rundt sankthans, etter rideskoleslutt.
Gjerdet tas inn etter sesongen slik at jordene er åpne for lek og almen ferdsel høst, vinter og vår. Arbeidet
med gjerdet, samt all rydding, ringbarking og arbeid med å fjerne rotvelt og snøbrekk i selve
gjerdetraseen, skjer på dugnadsbasis. Beboerne i nærområdet deltar sammen med aktører fra Alna
ridesenter og noen lærere på Natur videregående skole. Natur videregående bruker også området i
undervisning, dels ved befaring og ved mindre praktiske skjøtselsoppgaver.
Dyra må på beite enten det er pandemi eller ei, så en småskala dugnad ble gjennomført for å få opp
gjerdene og ta dem ned igjen. Øvrig skjøtsel ble gjennomført på vanlig vis gjennom sesongen. Utgifter til
skjøtselen ble i 2020 dekket av MDs støtte til friluftstiltak.
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Figur 2. Hester fra Alna ridesenter på Hestejordene. Foto: Elin Langsholt

Huken etterbruk
Det har vært stille fra Oslo kommune etter at siste offentlige ettersyn av planene for Huken ble
gjennomført i 2019. Så langt vi kjenner til har det heller ikke vært noen konkrete aktiviteter med tanke på
etterbruk av området. I vinter har noen traseer imidlertid blitt kjørt opp med prepareringsmaskin slik at
det har vært mulig å gå på ski i området og mellom Huken og Lillomarka arena. Ut fra sporene i snøen å
dømme er det tydelig at mange har gått vanlig fottur i og igjennom området. Gjerdet er åpnet mange
steder slik at det er mulig å gå ut av Huken-området på nordsiden og videre innover i Lillomarka. Huken
har med andre ord allerede blitt en ny innfallsport til Lillomarka. La oss håpe at dette fortsatt vil bli mulig i
årene som kommer, uten at man er nødt til å gå på asfalt i sommerhalvåret. Lillomarkas Venner er imot
asfaltering av traseer i området.

Lillomarka arena
I januar 2020 mottok vi et høringsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det gjaldt søknad fra Oslo
kommune om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak på Lillomarka arena. Tiltaket gjaldt nytt
skiskytteranlegg med 19 skiver for helårsbruk, og er i tråd med reguleringsplanen for området. Vi sendte i
februar vår høringsuttalelse som kan leses på vår hjemmeside:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20200208_Horingsuttalelse_Lillomarka_arena_Soknad_tiltak
_og_drift_av_skiskytteranlegg.pdf
I juni kom Fylkesmannen med en endelig beslutning vedrørende LVs klage på det vi mente var alt for
omfattende asfaltering i Lillomarka arena. Kort oppsummert konkluderte Fylkesmannen med at saken
ikke tas opp til behandling.

Linderudkollen
LV har gjentatte ganger tatt opp ødeleggelsene i randsonen av Kapteinsputten. En del av dette er nå
rettet opp og tjernet er blitt mer tilgjengelig for alle de som bruker området i barmarksesongen. Samtidig
er opparbeidingen av det som burde være grøntområder i anlegget svært mangelfull. Skianlegget
framstår som en steinørken i barmarkssesongen. LV vil følge dette videre.
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Grefsenåsen
Bakgrunn
Bymiljøetaten i Oslo (BYM) ønsker å utarbeide en reguleringsplan for alpinbakkene Grefsenkleiva og
Trollvannskleiva «for å gi anlegget mulighet til utvikling». Bakkene ble anlagt i perioden 1930-60 uten en
reguleringsplan, og er i dag regulert som LNFS-areal (område for landbruks-, natur- og friluftsformål).
Størsteparten av planområdet er angitt i kommuneplanen fra 2015 som aktivitetssone innenfor
markagrensen. Plan- og bygningsetaten har stilt seg positiv til prosjektet. Mange organisasjoner, deriblant
Lillomarkas Venner og i tillegg privatpersoner og borettslag/sameier har gitt sine innspill til
reguleringsarbeidet i den eneste høringsrunden som var i første halvdel i 2019. De fleste har pekt på
mangler, konflikter og andre utfordringer i planene. Ingen av innspillene har blitt tatt til følge av
Bymiljøetaten.
Planforslaget omfatter bland annet:


Omfattende terrengarbeid for å endre profilen i bakkene. Hovedsakelig som steinfyllinger. Behov
for opptil 230 000 m3 tilkjørt masse.



Utvide nedkjøringer i bredden, særlig i Grefsenkleiva og familieløypa → 30 000 m2 utvidelse



Bygge ny nedfart i Grefsenkleiva nord for dagens varmestue og fylle opp sletta ved dagnes
mellomstasjon for å få to sammenhengende slalåmnedfarter med et fall på 160 meter fra topp til
bunn



Etablering av en ny bakke mot Grefsenkollen restaurant



Etablering av en ny skiløype for langrenn fra Trollvannstua til Grefsenkollen restaurant i
bratthenget langs vestsiden av Trollvannskleiva



Ny stolheis i ny heistrase utenfor dagens anlegg tvers gjennom eventyrskogen



Nytt snøproduksjons- og lysanlegg



Ny varmestue ved Grefsenkleiva, velkomstsenter ved Trollvann og flere nye driftsbygninger. Til
sammen omtrent 2000 m2 ny bebyggelse



Utvide parkeringskapasiteten ved Trollvannstua

Saken arkivføres i saksinnsyn til Oslo kommune på saksnummer 201802070.
Hva har skjedd i 2020?
Per i dag er det skissert to alternativer til utbygging og nullalternativet. Hovedalternativet, som er utviklet
i nært samarbeid med Oslo Skisenter er nå utredet i detalj, mens det ennå ikke har kommet
konsekvensutredninger for de andre alternativene. Dette på tross av at Statsforvalteren allerede i 2019
krevde at det utredes minst to reelle alternativer samt nullalternativet.
Felles for alle skisserte utbyggingsalternativ er at den nye nedfarten i Grefsenkleiva vil blokkere den
sentrale langrenns- og turløypa fra Akebakkeskogen hvis det ikke bygges bro. Broløsningen er forkastet av
Bymiljøetaten. Fortsatt mangler mange av stiene og turveien i de detaljerte skissene. Det er fortsatt ikke
utredet en behovsanalyse. Fra de detaljerte illustrasjonsplanene av alternativ 1, som ble publisert den
10.08.2020, blir det tydelig at selve utvidelsen av slalåmanlegget har et mindre omfang enn det totale
arealet som ønskes regulert til skianlegg i reguleringsforslaget. I dette første byggetrinn er det snakk om
ca. en dobling av dagens areal. Dessverre er det i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene 20200810 (nr.
107-8) ikke angitt en begrensning mot fremtidige videre utvidelser. Det betyr at dersom
reguleringsplanen blir godkjent slik den nå er foreslått, vil anlegget kunne utvides uten ny regulering i
fremtiden og kan bli langt større.
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Figur 3. Illustrasjon laget av Magne Lindholm som oppsummerer planen og konfliktpunktene. Denne finner
du publisert i en grundig og svært detaljert utredning på lindholm.no/natur/grefsenkleiva
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Vi gjennomførte en åpen befaring i Grefsenkleiva den 16.09. med ca. 20 deltagere.
I høst kom det en hel rekke avisoppslag, noe som trigget en lenge etterlengt befaring av Grefsen- og
Trollvann alpinanlegg med byrådsavdelingene til kultur og idrett (KIF) og miljø og samferdsel (MOS), BYM,
Naturvernforbundet, Lillomarkas venner og Oslo idrettskrets den 17.12.2020. Multiconsult bekreftet etter
denne befaringen at forslaget til detaljregulering utredes ytterligere.
08.01.2021 kom det en liten tilleggsvarsling om utvidet planområde øverst ved Trollvannskleiva mot
Grefsenkollen restaurant for å gi nok areal til å opparbeide en ny langrennsløype og et lite areal nederst i
Grefsenkleiva ved parkeringsplassen.
Videre saksgang
Etter planen skal planforslaget være klar 01.03.2021 og en beslutning om offentlig ettersyn er planlagt
15.05.2021.

Nedtapping av Breisjøen og rehabilitering av dammene
Fire dammer i Breisjøen er under lovpålagt rehabilitering. I den forbindelse har det foregått
anleggsarbeider, med ulemper for natur, turstier og kulturminner, og Breisjøen har blitt midlertidig
tappet ned. Saken er tidligere omtalt i våre årsberetninger for 2018 og 2019. I 2020 er det spesielt
nedtappingen og tiltakene for å ta vare på den sjeldne planten flytegro, som har ett av sine få levesteder i
Breisjøen, som har fanget oppmerksomheten. Flytegro er rødlista og fredet.
Man har lagt seg ordentlig i selen for å få tatt vare på flytegrobestanden i Breisjøen under den lave
vannstanden som nedtappingen medførte. Det ble etablert 4 vanningsanlegg og 3 midlertidige dammer
for å holde liv i plantene gjennom rehabiliteringsperioden. Det virker som om disse tiltakene har fungert
bra. Et nytt problem dukket opp da det viste seg å kunne bli vanskelig å få fylt opp Breisjøen igjen i løpet
av høsten. Plantene tåler ikke frost og var avhengige av å komme under vann før vinteren. For å få
flytegroen helskinna gjennom hele denne rehabiliteringsprosessen søkte derfor Vann og avløpsetaten
NVE om tillatelse til å tappe vann fra Aurevann, som ligger oppstrøms Breisjøen. Dette kunne medføre at
vannstanden i Aurevann kunne gå ned mot LRV (laveste regulerte vannstand) utover høsten, noe som
igjen kunne medføre trøbbel for edelkrepsen, nok en truet og rødlista art, som holder til i Aurevann. En
nedtapping av Aurevann ville kunne redusere krepsebestanden, avhengig av hvilke skjulmuligheter som
finnes på dyp under LRV. I og med at strandsonen ville blitt tørrlagt vinterstid ville dessuten en del av
bunnfaunaen bli redusert og det kunne forventes mindre tilvekst for fisk i Aurevann enn normalt i 2021.
Det brygget opp til en pest-eller-kolera-problematikk her, altså, og man landet på at ivaretakelse av
flytegroen ville gi minst ulemper for
naturmiljøet, totalt sett, og desidert
mest valuta for all omsorgen som var
vist flytegroen så langt i
rehabiliteringsperioden. Det hele fikk en
lykkelig slutt da, som vi alle erfarte,
høsten på Østlandet ble dyvåt, og
Breisjøen gikk med overløp allerede i
oktober. Tappingen fra Aurevann ble
avsluttet med vannstanden godt over
LRV og edelkrepsen i god behold. Med
dette vil vi tro at kapittelet om
damrehabilitering i Breisjøen nærmer
Figur 4. Lillomarkas Venner arrangerte tur til Breisjøen i
seg sin avslutning, og vi kan glede oss
september. Foto: Håvard Pedersen
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over at faren for dambrudd i Alna er ytterligere redusert. Saken viser dessuten hvilken rik og sjelden natur
vi har i Lillomarka!

Planlagt terrengsykkelanlegg mellom Langsetløkka og Sandemosen
Byrådsplattform for 2019-2023 vil legge til rette for at enda flere Osloborgere kan oppdage kortreiste
naturopplevelser i marka, og den åpner ikke for utbygging eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka.
Likevel planlegges det et idrettsanlegg for terrengsykling i skogen nord for Kjelsås, i et område av marka
som grenser direkte til bebyggelsen og er en viktig inngangsport til nærmarka for en stor
befolkningsgruppe. Området er også mye brukt av elevene ved Kjelsås skole og en rekke barnehager. Et
idrettsanlegg av de skisserte dimensjoner og terrenginngrep vil komme i dirkete konflikt med dagens
varierte og uorganiserte bruk. I sykkelkretser omtales det planlagte anlegget som et mini-Trysil i
Oslomarka, en ny regional destinasjon for terrengsykling.
I februar skrev vi brev til partiene og miljøbyråden der vi uttrykte bekymring over at de ansvarlige etater
ikke ser ut til å følge byrådets mål for at Oslomarka skal bli mer tilgjengelig for alle og at marka ikke bør
ofres for utbygging som favoriserer organisert idrett i marka på bekostning av de uorganiserte
brukergruppene.
Vi er dessuten svært bekymret for det store antallet kulturminner i området og frykt for skader på disse.
Vi har derfor sendt brev til riks- og byantikvaren om at tre konkrete områder øst og nord for Sander bør
gis status som kultuminneområder med tilhørende merking og skilting. Til nå, mer enn ett år senere, har
ingen av instansene besvart vår henvendelse.

Ulovlig sykling på stier i naturreservater marka
I januar skrev vi en bekymringsmelding til BYM om stor terrengsykkelaktivitet i det nye, utvidede
naturreservatet på Røverkollen. Vi fulgte opp denne henvendelsen med et brev til Statens naturoppsyn
(SNO) utpå høsten, der vi utdypet problemet og foreslo tiltak.
Forskriftene for Lillomarka naturreservat og utvidet Røverkollen naturreservat gir tillatelse til å sykle på
«eksisterende stier». Ved opprettelsen av Lillomarka naturreservat klaget Lillomarkas Venner på brudd på
denne regelen, da vi mente at syklister ulovlig hadde laget en sykkelsti der det tidligere knapt hadde vært
et tråkk, altså utenfor eksisterende stier.
I Røverkollen naturreservat har vi i enda større grad erfart det samme. I den vakre vestlige lia, i retning
Steinbruvann, er det flere steder laget sykkelstier der det overhodet ikke var stier tidligere. Den
mosegrodde skogbunnen er dermed stykket opp av sykkelstier, som igjen betyr at naturopplevelsen for
turgåere blir forringet. Vi er også svært bekymret for sykling på det sårbare Svartberget. Det finnes ikke et
kart over stier som offisielt er definert som «eksisterende stier», og det er ikke satt opp skilt for de stiene
det skal være tillatt å sykle på. Det finnes heller ikke noe skilt med informasjon om hvilke regler som
gjelder i reservatet. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan dette forbudet mot sykling utenfor
eksisterende stier skal kunne håndheves. Syklister finner, tvert imot, stadig nye «spennende» traseer,
som etter ganske kort tid med intens sykling forvandles til eksisterende stier.
Vi foreslår i brevet å settes opp skilt med god informasjon eller minimum med bilde/QR-kode som kan
benyttes for å få tilgang til forskriftene på nettet ved hjelp av smarttelefon. Vi foreslår dessuten at det
innføres totalforbud mot sykling på Svartberget, merket med skilt, pga. de viktige botaniske
forekomstene.
SNO er enig i de utfordringene vi skisserer, men sier at det er svært utfordrende å klare å håndheve
regelverket. De vil sørge for bedre skilting, i tillegg til en «besøksstrategi». I løpet av våren regner de med
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å ha fått opp enkle skilt som informerer om regelverket for sykling i naturreservatene. Videre har de som
mål å sette opp mer utfyllende informasjonsplakater, der det står om verneområdet, verneverdiene og de
viktigste reglene, i løpet av året. Oppsynsmannen i SNO avslutter sitt svar slik: "Dere har gode forslag som
jeg i samarbeid med Statsforvalteren skal se på og bruke.» Vi ser fram til at det snarlig blir gjennomført
tiltak som ikke vil levne noen tvil om hvor man har lov til å sykle. SNO mener det er en lang vei å gå å
forby sykling i hele eller deler av reservatene. Vi vil likevel jobbe for å endre verneforskriftene i mer
restriktiv retning for sykling på stier.

Skianlegget i Bjønndalen
LV henvendte seg allerede i 2016 til Nittedal kommune med spørsmål om inngrep i terrenget og
utbyggingen av skianlegget på Bjønndalsmyra. Området ligger i randsonen av marka og er et mye brukt
friluftsområde sommer som vinter. Gjelleråsen Idrettsforening som er utbygger, har hogget trær, sprengt
og fylt på masse i utvidede skitraseer og parkeringsområder. Myrområdene er drenert og kreosotstokker
er lagt ut. Lyskastere med svært kraftig ledlys er montert og står på døgnet rundt. Kommunen foretok en
inspeksjon av området og kom med en rekke pålegg til utbygger i 2017. Frist for oppfølging var tre år,
men ingen av påleggene synes å være fulgt opp og utvidelsen av anlegget fortsetter. Vi purret og
kommunen ba idrettsforeningen svare, men ingen avklaring skjedde. Senere tok Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus (NOA) opp forholdene med fylkesmannen og ba om at arbeidet måtte stoppes inntil det
ble utarbeidet en helhetlig plan for området. Fylkesmannen ba kommunen følge opp, men heller ikke
dette har gitt noe svar. Vi vil følge opp denne saken sammen med NOA i 2021.

Bjønndalen Bruk / Kommuneplan for Nittedal 2019 - 2030
Under høringsrunden for Nittedals kommuneplan 2019-2030 gikk Lillomarkas Venner sammen med
Frivillige Organisasjoner i Nittedal (FRINI) mot utvidelse av sonen for mulig fremtidig utvinning av pukk
innenfor markagrensa vest for Bjønndalen Bruk. Vår innvending ble ikke tatt til følge av kommunen som
vedtok hensynsonen i august 2019. Under behandlingen i Klima- og miljødepartementet i januar 2021 ble
imidlertid vedtaket omgjort og hensynssonen fjernet fra gjeldende kommuneplan. Vi gleder oss over
seieren og vil påse at ikke hensynssonen igjen dukker opp under den nye revisjonen av kommuneplanen
som skal skje i 2021.

Byggeplaner i Rommiskogen
Det har ikke skjedd noen utvikling i denne saken i 2020. Vi bruker imidlertid enhver anledning til å minne
om at det er verdifulle naturområder som ligger mellom Romsås og riksvei 4 og forlengelsen nordøstover
(Bånkallia). En anledning i 2020 var innspill til Grorud bydels byutviklings- og miljøplan. Området ligger i
byggesonen, og vi har i flere år jobba for at den delen av dette området som ikke allerede er bebygget må
inn i marka eller vernes på annen måte. I Bånkallia er det registrert flere viktige naturtyper, og
Miljødirektoratets naturbase viser at Bånkallia er et område med arter av stor og særlig stor
forvaltningsinteresse. Både lokalt, regionalt og nasjonalt verneverdige naturtyper finnes her. Området er
rikt på kulturminner, i tillegg til at det er et svært viktig område for friluftsliv og naturopplevelser og en
viktig innfartsåre til marka. I vår tid, da presset på artsmangfoldet er enormt, noe som er godt
dokumentert, vil det være forvaltningsmessig uakseptabelt å bygge ned disse verdiene.

Hogst
Det er to forskjellige kontorer i Bymiljøetaten som foreslår og gjennomfører hogster i Lillomarka. Mens
Esben Kirk Hansen ved hovedkontoret står som ansvarlig for hovedhogstene, så er det Nordmarka Distrikt
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ved Knut Johansson sin stab som står for småhogstene som hogst langs veier, skiløyper, utsiktspunkter
etc., og hogst i forbindelse med restaurering av myrer.
Det ble ikke gjennomført noen hovedhogster i Oslos skoger i Lillomarka i 2020, men vi ble involvert i
tilgrensende områder i Maridalen samt planlegging av hogster i området rundt Monsetangen. Vi mottar
god informasjon og inviteres på befaringer. Kirk Hansen har stort fokus på kulturminner, og bruker vår
kunnskap på dette feltet (Han bruker NOA som rådgivere om biologisk mangfold samt utforming av
hogstene.)
Vi har hatt et godt samarbeid med skogoppsynsleder Bjørnar Johansen om restaurering med tilhørende
hogst av myrer, og er fornøyd med arbeidene som er utført langs skogsveien Solemskogen – Breisjøen.
Dessverre kan vi ikke si det samme om årets småhogster langs turveier, skiløyper og kulturminner. Vi er
ikke blitt involvert i planene, og driftslederen med ansvaret for disse hogstene tar etter vår oppfatning
ikke tilstrekkelig hensyn til estetikk, naturverdier og kulturminner. Sammen med Naturvernforbundet i
Groruddalen har vi stilt krav til at planer for småhogster også legges fram for oss til uttalelse.
Hogst i Nittedal
Skredderudtjern. Hogsten i 2019 etterlot seg store grøfter etter hogstmaskinene, mye vindfall og
hogstavfall i et mye brukt turområde. Løyper og gangveier, svartorsump og tuftene etter den gamle setra
ble ødelagt. I ettertid ble det også funnet oppslag på tømmerstablene om bruk av plantevernmidler.
Skogeier har senere fjernet tømmeret, noe av vindfallet og rettet opp de verste skadene på løypenettet.
Slattum. I 2020 ble det meldt om foryngelseshogst nær nøkkelbiotoper. Hogsten ble utført før
godkjenning og midt i hekketiden. Våre folk rakk derfor ikke å befare område eller protestere. En død
kattugleunge ble funnet og en gammel oppbygd sti ble rasert. I ettertid er det konstatert massiv
avrenning fra skogsbilvei til og gjennom området. Hoggerne forsøkte å reparere noe av det, men uten
særlig hell.
Nordskogtjern/Abbortjern. Tre foryngelseshogster i Nittedals kommuneskog ble godkjent i april 2020. En
av bestandene besto av 130 år gamle trær på ca. 8 da grunn rett ved mye brukte turstier. Området ble
kartlagt uten funn av rødlistede arter, men tross fattige grunnforhold ble det stilt spørsmål om hensikten
og fortjenesten for kommunen ved en slik liten hogst i et ulendt terreng. Prisopplysninger fra fagfolk
antydet en fortjeneste mellom 50 000 og 80 000 kroner, noe som neppe er av betydning for en
omfattende kommuneøkonomi og ikke forsvarer tapet av natur. Området ble flatehugget i løpet av
sommeren.

Lillomarka landskapsvernområde
I september 2015 lanserte Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Lillomarkas Venner forslaget om
vern av store deler av Lillomarka som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Forslagets
hovedtanke er å sikre Lillomarka for friluftsliv og en skogsdrift som tar hensyn til opplevelsesverdier i
skogen. Vi har ikke gjort noen store framstøt mht. forslaget i 2020, men passer på å spille det inn i
forbindelse med dertil egnete høringer og uttalelser.

Leirliv i Lillomarka
Da Norge stengte ned våren 2020 for å forhindre koronasmitte, var det mange som oppdaget at friluftsliv
i marka er en ypperlig fritidsyssel. Smittetrykket er lavt, det er gratis, det er gøy og det er sunt! Vi synes
det er flott at marka har fått mange nye, entusiastiske brukere. Bruk er det beste vern. Men enkelte
uønskete konsekvenser ble observert. Vi fikk etter hvert mange henvendelser om at det ble etablert mer
eller mindre permanente leirplasser forskjellige steder i Lillomarka. Mange opplevde slik leirslagning som
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uheldig privatisering av ofte fine plasser i
skogen, gjerne ved vann. På enkelte mye
brukte plasser var forsøpling også et
problem.

Figur 5. Avansert leirliv i Lillomarka. Foto: Dag Eidstuen

Lillomarkas Venner søker å ivareta
allmennhetens interesser rundt
naturopplevelser og friluftsliv i
Lillomarka. Friluftsloven gir alle rett til å
slå leir i marka, men ikke mer enn to
dager i strekk uten grunneiers tillatelse.
Vi tok kontakt med grunneier angående
en del av disse leirene, og flere ble
fjernet. Etter pågangen å dømme avtok
problemet utover høsten, og vi er spente
på utviklingen utover denne våren.

FSU opprettet i Grorud bydel
Oslo og Omland friluftsråd har tatt initiativet til opprettelse av friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) som et
pilotprosjekt i 5 bydeler, bl.a. Grorud, Bjerke (som har hatt et velfungerende FSU i flere år) og Nordre
Aker, som alle grenser til Lillomarka. FSU skal være et forum/nettverk i bydelene bestående av
frittstående organisasjoner som har friluftsliv, naturvern, arealbruk og fysisk aktivitet knyttet til marka og
grøntområdene i byggesonen på agendaen. Arbeidet skal styrke friluftslivet i og på tvers av bydelene og
ivareta friluftslivsinteressene i arealsaker og andre saker der friluftsliv er involvert. LV deltar allerede i FSU
Bjerke, og er fra 2021 også med i FSU Grorud. Det har ikke lykkes oss å verve en representant til bydel
Nordre Aker.

Kulturminner i Oslo kommunes skoger
I 2020 ble det innledet samarbeid mellom vårt styremedlem Håvard og metalldetektorist Kim Steinar
Kjærner-Strømberg. Kim har gått til anskaffelse av profesjonelt søkerutstyr og har satt seg grundig inn i
både Kulturminneloven og annet regelverk som
nødvendig for å drive lovlig søk med
metalldetektor. Med tillatelse fra grunneier ble
det drevet undersøkelser i områdene Storhaug
og lia Linderudseter – Setertjern. Det er gjort
funn som avdekker tilsynelatende stor aktivitet
helt tilbake fra jern- og middelalderen, samt
eldre redskaper fra skogbruk. Plassen
Badstubråten er lokalisert ved foten av Storhaug
ca. 300 m sør-vest for plassen der den er omtalt
på et kulturminneskilt langs turveien rundt
Storhaug.

Figur 6. Kim Steinar Kjærner-Strømdal har funnet en
eldgammel hestesko ved Storhaug. Foto: Håvard
Pedersen
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Lite ressurser hos Byantikvaren for oppfølging av
funnene er en utfordring, men vi håper på
løsninger i 2021.
Kulturminnerapporten på Lillomarka Venners
hjemmesider er oppdatert i henhold til funnene.

Rasering av gamle gruvevei
Høsten 2020 ble vi gjort oppmerksomme på at det hadde pågått hogst langs med den gamle gruveveien
mellom Linderud gruver og Alunsjøen, og ved ettersyn kunne vi konstatere det sørgelige faktum at den
ca. 140 år gamle hesteveien var fullstendig ødelagt av store skogsmaskiner. I likhet med
Naturvernforbundet Groruddalen reagerte vi sterkt, og saken fikk omfattende omtale i media samt to
spørsmål på ulike tidspunkt fra bystyrerepresentanter til Byråden for Miljø- og samferdsel.
Til vår store overraskelse valgte ikke Bymiljøetaten å «legge seg flat», men har både på spørsmål fra
publikum, politikere og media funnet stadig nye unnskyldninger for det inntrufne og forsøkt å
bagatellisere skadene. Felles for alle unnskyldninger er at vi ikke har funnet noen av dem troverdige.
Lillomarkas Venner har skrevet både til Byrådsavdelingen og til etatsdirektøren i Bymiljøetaten om at det
må ryddes opp i det vi oppfatter som ukultur i ansvarsfraskrivelse og uakseptable bortforklaringer.
Byrådsavdelingen har svart at forvaltningen av kommunens skoger må innskjerpes i henhold til vedtatte
Mål- og retningslinjer, og at markarealterte organisasjoner skal involveres også i planer for småhogster.
I skrivende stund har hverken etatsdirektøren eller andre i Bymiljøetaten besvart vår henvendelser.

Figur 7. Gamle gruvevei før hogsten. Foto: Arvid
Malmén

Figur 8. Samme sted etter hogsten . Foto: Håvard
Pedersen

TURER OG AKTIVITETER 2020
Søndag 2. februar: Friluftslivets dag i bydel Bjerke på Isdammen. LV v/Grete og Håvard stilte med natursti.
Mellom 148 og 156 personer deltok på naturstien.
3. mars: Vår jubileumsbok, Leve Lillomarka, ble presentert på Nittedal bibliotek i kulturverket Flammen
bare dager før Koronaen stengte landet. Redaktør Magne Lindholm ledet arrangementet som var meget
godt besøkt.
9. mars: Bokpresentasjon hos Groruddalen historielag på Nordtvet gård
2. september: Tur til nedtappa Breisjøen med Håvard, VAV og NBF?
.. Den planlagte soppturen ble avlyst med kort frist, da det viste seg å være svær lite sopp å finne i denne
perioden.
16. september: Åpen befaring i Grefsenkleiva, tema utvidelsen, ca. 20 deltagere
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26. september kl. 11: Vi arrangerte åpen tur til det historiske Kruttverket i Nittedal. Turleder var Erik
Andrew, som sammen med andre entusiaster har skrevet en praktbok om verket og deltatt i den store
innsatsen fra frivillige for å redde de viktige kulturminnene.

DELTAKELSE PÅ ANDRE MØTER OG BEFARINGER
13.2. Håvard deltok på befaring med Bymiljøetaten for å påse at alle kulturminner var tilstrekkelig merket
før hogst ved Sandermosen.
19.2. befaring i forbindelse. med hogst
9. mars: Grorud bydel: medvirkning for utforming av byutvikling og miljø
22. juni: OOF inviterte til informasjonsmøte om Friluftslivets samarbeidsutvalg, som skal startes opp i bl.a.
bydelene (Bjerke,) Grorud og Nordre Aker.
22. september: Markasamling med OOF og Skogselskapet. Hvordan opprettholde interessen, organisere
og tilrettelegge for friluftslivet, samtidig som vi tar vare på naturen?
8. oktober: NOA, Naturvernforbundet i Groruddalen og Bjerke Storvel inviterte til møte om hvordan jobbe
videre mot de betydelige utvidelsesplanene for alpinsenteret i Grefsenåsen, Øvre Disen Velhus (Heidi,
Eva, Grete)
14. oktober: FNF har kurs i naturmangfoldloven
21. oktober på dagtid: Den utsatte Damkonferansen, Lillestrøm kulturhus. Oslo og Omland Friluftsråd
(OOF) og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oslo og Akershus sto som arrangører og deltakerne var
organisasjoner og myndigheter. Temaet for konferansen var rivning eller opprusting av demninger i
Marka og byggesonen, konsekvenser for natur, friluftsliv – og økonomi. De fleste dammene i Lillomarka
eies og vedlikeholdes av Oslo kommune.
30. oktober: Befaring med politikere langs Lilloseterveien fra Ammerud og til gamle gruvevei
5. november: Befaring med politikere langs Lilloseterveien fra Ammerud og til gamle gruvevei
18. november: FNF-kurs i politisk påvirkning
Oppstartmøte for FSU Grorud mandag 23. november
4. desember: Befaring med BYM langs øvre del av Alna. Felling av døde risikotrær. Høyest mulig
høystubber skal stå igjen
17. desember: Teamsmøte + befaring om Grefsenkleiva. For å begrense antall deltakere var Lillomarkas
Venner først ikke invitert, men etter påtrykk fra oss fikk likevel vårt medlem og «saksekspert» Magne
Lindholm delta.

LISTE OVER BREV OG UTTALELSER FRA LILLOMARKAS
VENNER
23. november 2020: Notat 1094 - Rasering av kulturminnet Gamle gruvevei
16. november 2020: Dagsavisen: Ingen generasjonskløft i Grefsenkleiva (Håvard Pedersen)
15. november 2020: Til BYM: Mulighet for skiløype langs kruttveien?
15. november 2020: Til BYM: Spørsmål om forbedring av utsikten fra Årvollåsen
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15. november 2020: Til SNO: Problemer med sykling i naturreservater i Lillomarka
7. november 2020: Til Barnas representant i bydel Bjerke: Om det foregående arbeid med en
reguleringsplan av Grefsenåsen.
4. november 2020: Innlegg til Akers avis/Groruddalen: Ansvaret for raseringen av Gamle Gruveveien.
24. oktober 2020: E-post til BYM: Bymiljøetatens informasjon og holdning til ødeleggelse av kulturminnet
Gamle Gruvevei
14. oktober 2020: E-post til BYM med klage på ødeleggelse av det viktige kulturminnet Gamle gruvevei.
Brevet er sendt med støtte fra Lillomarkas Venner.
12. oktober 2020: Til BYM: Ros om Setertjernmyra og behov for klopplegging
1. oktober 2020: E-post til BYM med ros om restaureringen av Setertjernmyra og etterlysing av
klopplegging av stien over myra.
15. september 2020: Ønske om restaurering av fangstanlegg
1. september 2020: Fellesuttalelse om forslag til endringer i plan og bygningsloven
24. august 2020: Innspill ved rullering av Grorud bydels byutviklings- og miljøplan
vår 2020: henvendelse per e-post om stengte adkomster til marka på Kjelsås
18. april 2020: Høringsuttalelse om Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv
20. februar 2020: Brev til partiene og miljøbyråd om enda flere idrettsanlegg i Lillomarka
10. februar 2020: Høringsuttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken i forbindelse med søknad om tillatelse
etter forurensningsloven – tiltak og drift av skiskytteranlegg – Lillomarka arena
23. januar 2020: Henvendelse til Bymiljøetaten om sykling på Røverkollen en kabler i Grefsenåsen

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