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Vedtatt av styret dd.mm.2023 

Vannstanden i Trollvann har vært gjenstand for mye oppmerksomhet i 2022. Her ser vi Trollvann en fin 
sommerkveld. Foto: Grete Marstein. 
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Medlemmer 
Lillomarkas Venner har 582 registrerte medlemmer. 515, altså nær 90%, betalte kontingent i 2022. Vi 
ønsker alltid flere medlemmer, og har ambisjoner om å øke synligheten til organisasjonen, på nett og ved 
tilstedeværelse på arrangementer. 

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 
Etter valg på årsmøtet 31. mars 2022 har styret bestått av: 

Styremedlemmer: Tore Faller, Eva Hermstad, Ulrike Jüse, Elin Langsholt (sekretær), Grethe Marstein, Per 
Gustav Nilsen, Håvard Pedersen og Unni Pedersen 
Varamedlemmer: Frode O. Hansen, Rolv Norum og Heidi Trøen 

Nyvalgt medlem Per bodde i Troms og Finnmark fram til oktober 2022, og deltok derfor ikke på 
styremøtene før på slutten av året. Styret har ikke hatt noen styreleder, og ingen nestleder. 

Kasserer: Gro Evensen 
Revisor: Britt Lindhart, vara: Siv Moen 
Valgkomite: Kirsten Berrum og Eirik Holten 

Styremøter 
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2022. Alle møtene ble holdt fysisk i bydel Groruds lokaler i 
Grorudveien 3. 

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 i 2022 avholdt på vanlig måte, fysisk, på Årvoll gård, med 30 frammøtte.  

Det var kommet inn 2 eksterne forslag til årsmøtet, i tillegg til at styret selv hadde fremmet et forslag.  

De to eksterne forslagene var følgende: 1) Arbeide for bedre utsikt fra toppen av Årvollåsen og 2) Arbeide 
for bedre skimuligheter på strekningen fra Tonsenhagen skole fram til tunnelinnslaget i Årvollåsen.  

Når det gjelder utsikten fra Årvollåsen, så har vi, både i 2021 og 2022, vært i kontakt med Bymiljøetaten i 
Oslo, som har som en av sine arbeidsoppgaver å holde utsikten fra utvalgte topper ved like. 
Utsiktspunktet ble sist skjøttet i 2016, og det står på planen. På Årvollåsen må det maskindrift til pga. 
størrelsen på trærne som skal hogges. Det er også utfordringer med utkjøring av virke fra denne toppen. 
Planen er å tynne godt i granbestandet, og la furuene stå. Foreløpig har det ikke passet inn i driftsplanene 
til maskinlagene, og de kan ikke gi noe tidspunkt for når jobben blir gjort. 

Apropos utsiktspunkter, så la årsmøtedeltaker Arvid Malmen fram en liste over Lillomarkas beste 
utsiktspunkter. Lista er utarbeidet som en del av Oslo og omland friluftsråd sitt arbeid med 
markaorganisasjonenes flerbruksplan for marka. Lista inneholder 18 topper, som også er merket av på et 
kart. Lista og kartet ligger ute på hjemmesidene våre, https://lillomarkasvenner.no/velkommen-med-pa-
tur/ , og vi jobber med å få dem over på et litt mer brukervennlig kart. God tur! 

Det andre forslaget handlet om skiløypa fra Tonsenhagen (Kruttveien), som mange vintere ikke starter før 
godt innpå turveien, ved tunnelinnslaget i Årvollåsen. Slik er det fordi Vann- og avløpsetaten må kunne 
kjøre inn til tunnelinnslaget på en måkt vei. Vi har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten og foreslått 
at de får en avtale med tilliggende boligsameie om adkomstvei gjennom dette, og dessuten at de rydder 
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veien videre innover slik at det er plass til en skiløype på siden. Etaten har svart positivt og skal se på 
saken, men noen avklaring har ikke dukket opp i løpet av 2022. Bymiljøetaten har også vært engasjert i 
saken. De har ryddet en del trær langs denne traseen og har sett på muligheten for å sette sporsetteren 
på brøytekanten, slik at det i det minste blir en slags løype fra innslaget fram til bommen. Det ser ut til å 
ha fungert vinteren 2023. 

Styret hadde fremmet forslag om at det skal innføres æresmedlemskap i Lillomarkas Venner. Forslaget 
ble vedtatt på årsmøtet. Dette vedtaket må inn i foreningen vedtekter. Et omforent forslag til endring av 
foreningens vedtekter vil bli lagt fram for årsmøtet 2023. 

Etter årsmøtet fortalte Magne Lindholm fra aksjonsgruppa for å bevare skogen i Grefsenåsen om status 
for planene rundt alpinanlegget i åsen. 

Årsmøteprotokollen ligger her: 
http://www.lillomarkasvenner.no/lillomar/Protokoll_arsmote_2022.pdf  

Økonomiske tilskudd 
I 2022 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. Via Oslo fikk 
vi kr. 5 000 og via Viken fikk vi kr. 
15 000. Disse midlene var bevilget 
til turer i henholdsvis Oslo og 
Nittedal.  

Bydel Grorud bevilget kr. 5 000 fra 
potten med kultur- og frivillighets-
midler og bydel Bjerke bevilget kr. 
5 000 i «grønne midler», begge til 
drift av Hestejordeneprosjektet. 

Vi fikk kompensert kr 15 322 for 
momsutgifter i 2022. 

Vi mottok kr. 7 874 i grasrotandel i 
2022. 

SAKER BEHANDLET I 2022 

Prosjekt landskapsvernområde i Lillomarka 
Lillomarkas Venner jobber sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) mot et langsiktig 
mål om å få et sterkere vern av Lillomarka, i form av et landskapsvernområde. Lillomarka har mye skog 
med store naturverdier, og Bymiljøetaten har et pågående prosjekt, der NINA og Biofokus er engasjert, 
for å gjøre oppdaterte registreringer av store områder. Samtidig er NOA i ferd med å utarbeide en samla 
plan for naturverdiene i Oslomarka, der mulighetene for å utvide verneområder og kople sammen slike 
områder utnyttes, sånn at arter kan forflytte seg og det kan utvikles et landskapsøkologisk nettverk i 
Oslomarka. 

To libeller vil bli tre en sensommerdag, på en caps, i Lillomarka. Foto: 
Elin Langsholt 
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Den internasjonale 
naturavtalen som ble 
inngått på slutten av 
året, kan bidra til å ta 
vernearbeidet i 
Oslomarka videre. I 
Lillomarka er det mye 
kommunal skog, som 
kan være en 
lavthengende frukt i 
den sammenhengen. 
Vi håper at Lillomarka 
landskapsvernområde 
kommer et skritt 
nærmere realisering 
det kommende året. 

Skjøtsel på Hestejordene 
Vårt flotte kulturlandskap, Hestejordene, som ligger mellom Rødtvet og Linderud, ble i 2021 beæret med 
kulturlandskapsprisen fra Regionkontor landbruk (RKL) for de tre samarbeidende kommunene Lørenskog, 
Oslo og Rælingen. Prisen gikk til skjøtselssamarbeidet Hestejordeneprosjektet, som siden årtusenskiftet 
har organisert beiting, ryddet og drevet småhogst på Hestejordene. Nå er det Lillomarkas Venner, Sandås 
vel og Alna ridesenter som driver skjøtselen. Grunneier er Forsvarsbygg, og vi har en tiårig avtale med 
dem, som gir oss rett til å sette opp husdyrgjerde, ansvaret for tilsyn og vedlikehold av gjerdet og for å 
rydde gjerdetraseen. Det er stiftelsen Alna ridesenter som bruker beitearealene til sine hester. 
Hovedtyngden av hestene kommer rundt sankthans, etter rideskoleslutt. Skjøtselen holder det artsrike 
kulturlandskapet i hevd 
og hestene er hyggelige 
å hilse på for de mange 
som går tur i området.  

En landskapsutvikler fra 
RKL vil veilede 
Hestejordeneprosjektet 
gjennom å videreutvikle 
skjøtselen for å legge 
enda bedre til rette for 
artsmangfold på 
jordene. Det kommende 
året vil vi jobbe videre 
med å få på plass en 
oppdatert skjøtselsplan, 
basert på oppdatert 
kunnskap om 
artsmangfoldet på 

Den bittelille bladmosen grønnsko er kategorisert som nær truet (NT), men finnes i ett av de 
kartlagte naturtypeområdene ved Lilloseter. Foto: Elin Langsholt 

Vindfallstrær slepes ut med lunnedrag og hest fra Hestejordene. Foto: Elin 
Langsholt 
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jordene. Det vil bli lagt vekt på kartlegging av insektmangfoldet, med vekt på pollinerende insekter. 
Skjøtselstiltak vil også rettes mot fremmede arter som har en tendens til å spre seg.  

Skogskjøtsel ved Bymiljøetaten 
Informasjonsflyten mellom BYM og LV er blitt mye bedre. Vi varsles stort sett i god tid før BYM skal gjøre 
tiltak og kan delta i diskusjonen rundt disse. 

Opprydning etter hogsten i Røverkollen har gitt nye rutiner, ny ansvarlig er ansatt for å kvalitetssikre 
hogster, BYM skal nå kontakte byantikvaren før hogst. LV ser allikevel fortsatt med bekymring på at 
byantikvaren bare gjennomfører en visuell undersøkelse av aktuell hogstområder. Erfaringen er at mye 
ligger i grunnen og disse kan ta skade ved bruk av hogstmaskiner. 

For den planlagte hogsten nord for Breisjøen, fikk vi flyttet avgrensningen av hogstområdet slik at tuftene 
av Evenseter ikke ble berørt. 

LV deltok på befaring sammen med BYM i forbindelse med planene om rydding langs turveien langs 
østsiden av Steinbruvann og rydding av adkomstene til to av steinbruddene ved Tonsenhagen. 

På BYMs samarbeidsmøte med markaorganisasjonene, ble Oslo kommunes nye strategi for drift av 
skogen framlagt. BYMs nye planer er i større grad i samsvar med det NOA og LV har forsøkt å fremme, 
med tynning av bestander og beskyttelse av viktige biotoper og gammelskog, og mindre bruk av 
hogstflater. Fra LV deltok Frode og Grete på samarbeidsmøte sammen med NOA hos BYM hvor framtidige 
hostplaner ble diskutert.  

 

Det blir dype hjulspor og ser uryddig ut når skogskjøtsel pågår, men resultatet blir forhåpentlig bra 
på lengre sikt. Her tynnes det i granskogen for å få fram furua på Sponkollen vinteren 2023. 
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Nye nøkkelbiotoper ved Lilloseter 
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. I forbindelse med at BYM nå gjør en større registrering 
av skogen i Lillomarka, nevnt under saken om landskapsvernområde, er nå et trettitalls nye 
nøkkelbiotoper i nærheten av Lilloseter satt av til administrativt vern og holdt utenfor vanlig skogsdrift. En 
god erstatning! 

Vi arrangerte i mai 2022 en tur, der vi sveipet innom flere av disse skogteigene. Turleder var Terje 
Blindheim fra Biofokus, stiftelsen som har gjennomført mye av kartleggingen. 

Myrrestaurering  
Kloppene over Setertjernmyra er mye brukt, men her er det fortsatt behov for justeringer etter hvert som 
vannstanden stiger. Etter den omfattende hogsten og myrrestaureringen på Griseputten har vannstanden 
økt betydelig og vannspeilet er i ferd med å bli større. Den brede kloppingen langs skiløypa har vakt 
reaksjoner, men den har fungert bra med snødekke. Det er behov for ytterligere klopping der fotstien 
krysser myra i øst.  

BYM har 2022 iverksatt myrrestaureringer i og rundt Tryggedalsmåsan. Noen store terrengskader på 
stinettet rundt oppsto fordi en entreprenør valgte en annen trasse en det som var avtalt. BYM har gjort 
avbøtende tiltak.  

Mange naturgodbiter skal nå bli tatt vare på rundt Lilloseter. Foto: Eva Hermstad 
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Grisputten vinteren 2022. Foto: Elin Langsholt 

Hogstmeldinger 
Ny forskrift om skogbehandling og skogdrift innenfor markagrensa trådte i kraft 1.1.2022. Forskriften 
innebærer at markaorganisasjoner ikke lenger får melding fra kommunene om hogstssaker, men 
forutsettes selv å søke i deres postlister. Journalføringen kan være feilaktig eller uteglemt, og søk blir 
derfor vanskelig og tidkrevende, noe som hindrer reell tilgang til informasjon og klagemulighet. Den nye 
praksisen pålegger skogeier å søke gjennom den såkalte Skogeierportalen og saken føres så i den aktuelle 
kommunes innkommende postlister. Deretter behandler kommunen søknaden og tillatelse føres i 
utgående postliste.   

Når det gjelder Nittedal kommune er hogstsaker lagt til Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal som 
befinner seg i Gran kommune. Lillomarkas Venner må altså søke i postlistene for Gran kommune for å 
finne informasjon om hogster i Nittedal. For Oslo-delen av Lillomarka må vi søke i postjournalen for Oslo 
kommune. Til alt hell har begge kommuner nå vedtatt å forby all flatehogst i kommunens skoger.  

Vi har en person i styret som foretar ukentlig sjekk og som derved har oppdaget hogsttillatelser bl.a. ved 
Sagtomta og Sinober. Disse hogstteigene var i hovedsak planteskog uten biologiske verdier som ga 
grunnlag for klage.  

Naturvernforbundet (NOA) har klaget til myndighetene over endringen i forvaltningssystemet som de 
hevder er brudd på Miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen samt EU s direktiv. Saken har vært til 
behandling siden sommeren 2022. Endelig avslag ble mottatt fra Landbruks- og matdepartementet i 
februar 2023. NOA vurderer evt. videre skritt 
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Kulturminner i Oslo kommunes skoger 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) har opprettet en egen arbeidsgruppe for å skape press på 
Oslos politikere for å øke ressursene til Byantikvaren for bedre ivareta kulturminnene i marka. I tillegg til 
representanter fra NOA og Lillomarka, er det to fra Østmarka, en fra Fellesrådet for historielagene og en 
fra Steinhoggermuseet. Vi er blitt et godt team som også jobber for bedre kartlegging av kulturminnene 
og inspirasjon til å finne flere. 

 På vårparten fikk NOA arrangert et teamsmøte med Oslos ordfører og varaordfører, som på sin side viste 
stor interesse, og ønsket at dette måtte bli et miniseminar for Byutviklingsutvalget. Lederen av fellesrådet 
skulle følge opp dette, men dessverre oppsto det uenighet mellom han og resten gruppa om hvorvidt 
NOA skulle være en del av videre oppfølging. Dette har satt videre kontakt med politikerne på vent. 
Gruppa (minus Fellesrådet) jobber godt sammen, og hadde i høst et møte med representanter for 
Byantikvaren i håp om å få til bedre samarbeide mellom dem og frivillige for best mulig ressursutnyttelse. 

I Nittedal er det interesse for å få til en tilsvarende kulturminneregistrering som det vi har gjort på 
Oslosiden av Lillomarka, og Kultursjefen sammen med representanter fra Historielaget der inviterte oss 
på et møte 28. april i Nittedal Rådhus. Konklusjonen ble at dersom de kunne finne interesserte i å drive 
registrering, så kunne vi bidra med veiledning. 

LV har sendt brev til Bymiljøetaten om bekymring for at de gamle kulturlandskapene på Linderudseter og 
Lilloseter gror igjen, og har mottatt tilbakemelding på at de vil gjøre noe med dette. 

24. nov. arrangerte LV et åpent møte på Årvoll gård om kulturminner, og det ble registrert ca. 70 
deltakere. På samme møte lanserte Steinar Eastwood fra Lillomarka Orienteringslag lagets nye kart med 

Denne vesle putten ved Storhaug er "senter" for utrolig mye spennende historie. Foto: Håvard Pedersen. 
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alle kjente kulturminner på Oslosiden av Lillomarka inntegnet og kort beskrevet. Kartet er blitt godt 
mottatt. 

Restaurering av Salamanderdammen 
Fram til begynnelsen av 1960-tallet var Salamanderdammen ved Tonsenhagen en perle og i fungerte også 
som badedam for barn. Av ukjente årsaker ble dammen drenert ved at en grøft ble sprengt ut i berget 
som omgir dammen.. Både av hensyn til bevaring av salamander som art og skjønnheten med vannspeil 
inne skogen, har LV skrevet brev til grunneier, Forsvarsbygg, med forespørsel om grøfta kan tettes slik at 
smelte- og regnvann på ny kan fylle dammen. Akers Avis Groruddalen ga oss god dekning for innspillet, 
men i skrivende stund har vi ikke fått svar fra grunneier. 

Grefsenåsen  
Reguleringssaken: 
Som i de siste årene har vi også i hele 2022 jobbet intensivt med saken som gjelder utarbeidelsen av 
reguleringsplan for alpinanlegget i Grefsenåsen. Området er i dag uregulert og ligger innenfor marka. 
Slalåmanlegget eies av Oslo skisenter som leier grunnen av kommunen. Både bakkene og det tekniske 
anlegg har behov for noe oppgradering til å sikre videre drift og derfor er en regulering helt nødvendig. 
Utfordringen er at planforslaget Multiconsult har tegnet opp i samarbeid med Bymiljøetaten er svært 

Etter et omfattende regnvær sist høst kunne vi et kort øyeblikk oppleve Salamanderdammen halvfull med 
vann. Dette gir en indikasjon på hvilken perle dette blir dersom dammen blir restaurert. Foto: Håvard 
Pedersen. 
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omfattende og gir rom for store utvidelser, som vil gå på bekostning av viktige naturverdier og redusere 
områdene som per i dag er brukt til et variert friluftsliv.  

LV er positiv til en oppgradering av anlegget innenfor nåværende areal, men vi jobber for at 
reguleringsplanen tar tilstrekkelig hensyn til alle andre brukergrupper. Naturvernforbundet Oslo og 
Akershus, Naturvernforbundet Groruddalen samt lokale krefter er opptatt av det samme, og vi har derfor 
laget en lokal aksjonsgruppe hvor LVs styre har tre representanter. (Ulrike, Grete og Håvard). LVs medlem 
Magne Lindholm har gjort en formidabel innsats med å analysere konsekvensene av reguleringsforslaget, 
og konsekvensene av en nedtapping av Trollvann og utarbeidet omfattende dokumentasjon til stor nytte 
for vårt arbeide. 

Spesielt fokus har vi hatt på å sikre turvei-/skiløypeforbindelsen mellom Akebakkeskogen/Grefsen/Lofthus 
og videre inn i marka og vern av eventyrskogen inkludert kulturminnet Haralds hytte.  

Til tross for at arbeidet med reguleringsplanen pågår har det vært flere ulovlige hendelser i og omkring 
alpinbakkene i år. Sommeren 2022 ble det sprengt ut masse til et anleggsbygg ved Trollvannstua. Dette 
på tross av at det kun er gitt tillatelse til å foreta byggearbeider som er reversible. Sprengningsmassen er 
blitt brukt til ytterligere å utvide parkeringsplassen og disse ulovlige utfyllingene har skadet naturverdier. 

Det har vært vanskelig og arbeidskrevende å følge reguleringssaken. Kommunen har i stor grad holdt alle 
dokumenter utenfor offentligheten. Men så langt LV og Aksjonsgruppa har klart å få innsyn i 
dokumentasjonen, så tyder det på at Bymiljøetaten nå skal fremme en reguleringsplan hvor anlegget 
stort sett skal holde seg innenfor nåværende driftsareal. Dette er en sak som fortsatt må følges nøye opp. 

Konsesjon om tapping av vann fra Trollvann: 
Alpinanlegget har i vinteren 2021/22 tatt uvanlig mye vann fra Trollvann under produksjon av kunstsnø. 
Vannspeilet er blitt senket med hele 1,7 meter. Trollvann har lenge blitt brukt som vannkilde til 
snøproduksjon, til tross for at vannet har et svært lite nedbørsfelt og en lekkasje i bunn. Lillomarkas 
Venner har dokumentasjon på at NVE i 2007 hadde vedtatt at vannuttak krever konsesjon, noe som Oslo 
skisenter enda ikke har søkt om. Den omfattende nedtappingen, kombinert med en uvanlig tørr sommer, 
gjorde at Trollvann sommeren 2022 ikke lenger var en attraktiv badedestinasjon. Trollvann er et lite vann 
og økosystemet kan påføres store skader ved slik kraftig nedtapping.  

Sommeren 2022 søkte Bymiljøetaten, omsider om konsesjon. En rekke organisasjoner og enkeltpersoner 
sendte inn bemerkninger da denne var til høring, og i september inviterte NVE disse til en befaring på 
Trollvann. Fra LV møtte Håvard og Grete. Under befaringen kom det fram at NVE ikke ville kunne gi en 
endelig konsesjon for vinteren 2022/23. Drifteren av anlegget opplyste at det på grunn av strømprisene, 
uansett kun var aktuelt å snølegge Trollvannskleiva. Under befaringen ble det konstatert at vannstanden 
fortsatt var mer enn en meter under «normalvannstand». Senere på høsten ga NVE en midlertidig 
konsesjon på 30cm nedtapping for vinteren 22/23. LV vil fortsette å følge med på dette. 
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Huken og Lillomarka arena 
Lillomarkas Venner var en av flere lokale organisasjoner som ble invitert til å delta i en referansegruppe 
for åpning av Aurevannsbekken. Denne ligger som kjent i kulvert under søndre del av Huken. Vi takket 
selvsagt ja til dette gode tilbudet for å kunne ha mulighet til å påvirke prosessen i en retning vi ønsker. Vi 
har vært 1-2 representanter på møtene.  

Møtene er blitt ledet av representant fra Bymiljøetaten og representant fra bydel Grorud. Multiconsult 
har vært leid inn for å ferdigstille en mulighetsstudie. Denne er bl.a. basert på grunnundersøkelser for å 
kartlegge eventuell forurensning i grunnen i det området hvor bekken skal gå. Resultatene har vist liten grad 
av forurensning, noe som vil lette arbeidet med å gjenåpne bekken. Vi har imidlertid bedt om at det gjøres 
noen ekstra undersøkelser der sannsynligheten for forurensning er størst, nemlig der selve asfaltverket i sin 
tid sto. Her ligger det for tida en stor steinhaug som hindrer slike undersøkelser. Steinen er beregnet til 
fundament for kjøreveier, turveier og skiløyper i området.  

I tillegg til de fremmede artene som var i Huken-området fra før, er det dessverre blitt fylt opp med masser 
som åpenbart ikke er blitt kvalitetssikret/kontrollert eller forskriftsmessig varmebehandlet før de ble kjørt inn. 
Dette hadde selvsagt blitt dyrere, men dagens situasjon med store mengder av en hel rekke ulike fremmede 
plantearter inne i området, gjør det både vanskeligere og dyrere. Kommunen må gjøre noe med dette 
problemet, men det er foreløpig ikke laget en plan for fjerning for å forhindre spredning. Vi mener at det ikke 
bør legges noen traseer der det er fremmede arter før disse er fjernet.  

Fra NVEs befaring ved Trollvann. Foto: Grete Marstein. 
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Huken fra nord med løypa til Lillomarka arena til venstre. Foto: Elin Langsholt 

Helårstraseen Lilloseter – Burås 
Reguleringsplanen for turveien ble vedtatt av Nittedal kommune i 2015 etter mange års diskusjoner om 
trasevalg og dimensjoner. Lillomarkas Venner har kjempet for en skånsom utforming av veien og fikk 
delvis aksept for sitt syn. Veien ligger i Nittedal, men skal finansieres av Oslo kommune. Sistnevnte har 
ikke avsatt tilstrekkelige midler og tiltaket har derfor blitt liggende på is.  

I 2021 fikk imidlertid Sørbråten Vel et tilskudd fra Sparebankstiftelsen og tilbød dette samt 
dugnadsinnsats for å få realisert den 1,5 km lange 
delstrekningen Burås - Sinober. Bymiljøetaten i 
Oslo startet så i 2022 arbeidet med 
byggesøknaden og engasjerte i den forbindelse 
selskapet Multiconsult. De berørte grunneiere er 
kontaktet og har fått tilsendt utkast til avtale om 
inngrepene på eller ved deres eiendom. Når 
arbeidsbeskrivelsen og avtalene er klare skal 
byggesøknad sendes Nittedal kommune.  
Utførelsen forventes skje i barmarksesongen 2023.  

En grunneier ved Ormetjern har kontaktet 
Lillomarkas Venner med bekymring for arbeidets 
virkning på naturen og sin eiendom samt 
vannkanten langs tjernet. Vi har vært på befaring 
med grunneier i området og tidligere med NOA. Vi 
har også forhørt oss med bymiljøetaten om 
prosessen og vil følge saken framover. 

Sykkelanlegg langs Maridalens østside 
mellom Kjelsås og Vaggesteinsåsen 
Det gode samarbeidet som Sykkelklubben Rye 
inviterte oss og andre markaorganisasjoner med 
på i 2021, videreførte de i 2022. Vi er blitt løpende 
orientert om framdriften i anlegget og med 

Denne gamle hesteveien ved Dausjøen ønsket 
Sykkelklubben Rye legge inn i sine traseer. Vi ble enige 
om at de skal samråde seg med Byantikvaren. Foto: 
Håvard Pedersen. 
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muligheter for å komme med innspill. Tilsvarende har vi blitt invitert med på to nye befaringer for å 
komme med synspunkter på hvordan sykkeltraseene kan legges i terrenget. 

Så lenge aktiv idrett har eksistert, så har dette også utgjort en betydelig del av menneskenes bruk av 
marka. I tidligere tider var kravene til anlegg for markaidretten så små at de gikk fint «hånd i hånd» med 
øvrige friluftsinteresser. Nå opplever vi at kravene til idrettsanlegg med tilhørende terrenginngrep er blitt 
så omfattende at de blir en betydelig utfordring vis-a-vis frilufts- og naturverninteressene. I den 
sammenhengen er Sykkelklubben Rye et godt forbilde for hvordan berørte interesser kan samarbeide for 
å få tilpasset et nytt eller utvidet idrettsanlegg til øvrige hensyn i det aktuelle området. 

Samarbeid med Naturvernforbundet i Nittedal 
Lillomarkas Venner har i 2022 utvidet kontakten med NOAs lokalforening i Nittedal og deltatt på flere av 
deres styremøter. NOA har også vært med på våre møter. Vi har blant annet samarbeidet om uttalelser til 
kommunens planprogram, protestskriv til Løvenskiold om hogst, og deltakelse på Miljødagene i Nittedal. 
Ordningen fungerer bra og dekker til en viss grad vårt behov for informasjon og engasjement i den nordre 
halvparten av Lillomarka. Men, vi fortsetter vårt søk etter egne styremedlemmer fra Nittedal.  

Bjønndalen skianlegg 
Utbyggingen av anlegget i randsonen til marka ved Skytta fortsetter uten en helhetlig plan godkjent av 
Nittedal kommune. Heller ikke vår henvendelse om inngrepene i 2016 er endelig besvart, men 
kommunen har nylig purret på kravet til Gjelleråsen Idrettsforening om en plan for fjerning av 
kreosotstokkene i myra. Spørsmålet om innlemmelse av anlegget i en reguleringsplan for Skyttaområdet 
er enda ikke avklart.  

Lillomarkas Venner stilte med bod og aktiviteter på miljøtorget i Nittedal. Foto: Elin Langsholt 
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TURER OG AKTIVITETER 2022 
7. mai: Markedsdag under miljødagene i Nittedal. Vi stilte med bod og kviss 

14. mai: Salamandertur til Bamsetjern. Turleder: Jeroen van der Kooij 

22. mai: Fugletur på Hestejordene kl. 07. Litt grått og småregn, men likevel 9 turdeltakere. Turleder: Bjørn 
Einar Sakseid  

25. mai: Tur til nøkkelbiotoper ved Lilloseter. Vi var innom 5 av de ca. 30 naturtypelokalitetene som nylig 
er satt av til administrativt vern i Lillomarka. 12 turdeltakere. Turleder: Terje Blindheim fra Biofokus 

11. juni: Nyttevekst+kulturhistorietur til Skredderud v/Nina Berge og Anne Seterdal Prytz og Nina Berge. 
20 deltakere 

15. juni: Gjerdesjauing på Hestejordene 

10. august: Kveldstur over Barlindåsen med Grete og Tore fra styret. Snippen - Sandermosen – Snippen. 7 
turdeltakere. 

18. juni: Festival på Grorud: Kultur for natur. Arr. Naturvernforbundet i Groruddalen m.fl. LV stilte med 
egen bod med turplakat, boksalg, vervebrosjyrer og kviss 

7. september (i friluftslivets uke): Sopptur på Slattum i samarbeid med Romerike sopp og 
nyttevekstforening. Turleder: Siv Moen. 23 turdeltakere. 

14. september: Tur til restaurerte myrer v/Karianne Johansson fra BYM. Regnvær, men informativ tur og 
10 deltakere 

24. november: Vi inviterte til foredrag om kulturminner i marka v/Håvard Pedersen og Kim Steinar 
Kjærner Strømberg i Fjøset på Årvoll gård. 70 deltakere. 

Utsikten fra Barlindåsen. Foto: Elin Langsholt 
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DELTAKELSE PÅ ANDRE 
MØTER OG BEFARINGER 
10. januar, 2. mars og 24. oktober: Vi deltok 
på styremøtet til Naturvernforbundet i 
Nittedal. 

2. mars: Befaringstur med NOA i Lillomarka. 
Tema: forvaltning av LIllomarka, 
helårstraseen og hogster. 

februar/mars: Teamsmøte med 
byrådssekretæren til idrettsbyråden om 
Grefsenåsen. 

4. april. Oslo og Omland Friluftsråd 
arrangerte til kurs i markaloven på 
Skullerudstua ved Østmarka. 

26. april: Møte med Gjermund Andersen og 
Egil Bendiksen om skogteig til frivillig vern, 
skjøtselskurs og Lillomarka 
landskapsvernområde. 

2. mai: befaring med BYM for å diskutere etablering av 3 snu- og velteplasser ved Breisjøen. 

23. mai: OOF inviterte til møte med FSU’ene (Friluftslivets samarbeidsutvalg) på Frognerseteren 
friluftssenter. 

23. mai: befaring med BYM v/Frank Thomassen til turveien langs østsiden av Steinbruvann, to store 
steinbrudd ved Tonsenhagen og til lokaliteter med tanke på rydding langs turveinettet 

30. og 31. mai: kurs i kartlegging av eventyrskog, Lillomarka v/NOA 

27. juni: Møte i referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken. 

24. august: Møte i referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken. 

31. august: Kontaktmøte med Skog og landskapsavdelingen i BYM på Bogstad gård. Oppsummering av 
status og framtidige planer, befaring av skogparken på Bogstad.  

14. oktober: NVE inviterte til befaring for høringspartene i forbindelse med konsesjonssøknad for uttak av 
vann til snøproduksjon fra Trollvann. Orientering. Det gis midlertidige regler for vannuttak inntil man har 
fått oversikt over situasjonen mht. lekkasje til vannforsyningstunnel mm. og det hele er avgjort. Det skal 
opprettes en målestasjon for vannstand i Trollvann. 

14. november: «Visjon for Groruddalen» arrangert av Groruddalen Miljøforum. 

17. november: FNF-kurs: Hvordan sikre verdifulle naturområder i kommuneplanens arealdel. Jurist og 
kommuneplanleggere bidrar i et praktisk kurs. 

23. november: Møte i referansegruppa for åpning av Aurevannsbekken. 

23. november: Kontaktmøte med BYM på Sandbakken sportsstue. 

13. desember: Befaring med BYM i forbindelse med hogstplanen og planene for hogst sør/sørvest for 
Breisjøen.  

Mye rart å se i soppskogen. Her er en hårete raring fra 
soppturen - men hva var nå dette igjen?? Foto: Elin 
Langsholt 
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LISTE OVER BREV OG UTTALELSER FRA LILLOMARKAS 
VENNER 
Alle brev og uttalelser kan leses på hjemmesiden vår, under fanen «Uttalelser», 
https://lillomarkasvenner.no/uttalelser-og-brev-2022/ 

5. januar: Høringssvar angående høring av navnesak for naturnavn i Apalløkka og Ammerudskogen 

6. januar: Til BYM Om erstatningsarealet etter hogsten ved Lilloseter høsten 2018 

21. januar: Til Byrådsavdelingen for idrett og kultur: Forespørsel om møte vedr. endrede planer for 
regulering og modernisering av alpinanlegget i Grefsenåsen 

27. januar: Til Nittedal kommune: Om oppfølging av Bjønndalen skianlegg mht. utbygging og fjerning av 
kreosotstokker 

18. februar: Høringsuttalelse fra Fellesrådet for historielagene i Oslo til høringsutkast om 
Kulturmiljømelding for Oslo 2021 – 2031. LV sendte brev til Byantikvaren 21. februar, der vi støttet 
uttalelsen og klaget på at vi ikke har fått tilsendt kulturmiljømeldingen. 

12. mars: Til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel: Om oppfølging av bystyrevedtak om 
Ammerudveien 300 (Huken), åpning av Aurevannsbekken 

16. mars: Spørsmål til Erik Andrew og Dag Helland Pettersen om det finnes en oppdatert registrering av 
kulturminner i Nittedal 

11. april: Henvendelse til BYM med spørsmål om vedlikehold av utsiktspunkter i Lillomarka 

25. april: Henvendelse til VAV og BYM med ønske om en brukbar skiløype mellom Tonsenhagen skole og 
inngangen til drikkevannsbassenget i Årvollåsen 

13. mai: Til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel: Purring på svar på vår henvendelse 12. mars 

29. mai: Til Forsvarsbygg: Oppfordring til å restaurere Salamanderdammen ved Hestejordene 

8. juni: Til BYM: Spørsmål om hvorfor det stadig kjøres inn nye masser i Huken 

20. juli: Oppslag i Akers avis om LVs initiativ for å få restaurert Salamanderdammen 

17. august: Høringsuttalelse om BYMs konsesjonssøknad for vannuttak i Trollvann til snøproduksjon 

2. september: Til BYM: Henvendelse om vedlikehold av kulturminnene Linderudseter og gamle Lilloseter 

4. september: Til BYM: Spørsmål om lovligheten av anleggs- og utfyllingsarbeider ved Trollvannstua 

12. september: Brev til BYM fra Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og 
Naturvernforbundet i Oslo Nord, der det bes om redegjørelse for tillatelse til observerte anleggsarbeider 
ved Trollvannstua 

15. september: Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel, Nittedal kommune. Fellesuttalelse fra FNF, 
Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner Skiforeningen, Naturvernforbundet 
Oslo og Akershus, og Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus. 

10. oktober: Oppslag i Akers avis/Groruddalen med intervju med Håvard Pedersen og Kim Steinar 
Kjærner-Strømberg om spennende kulturhistoriske funn i Lillomarka. 

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


