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Årsberetning for Lillomarkas Venner – 2010 
 

Styret har bestått av: 

Styremedlemmer: Bjørgulf Bergseth, Iver Elde (kasserer), Tore Faller, Steinar Fossen, Frode Hansen, 
Unni Pedersen, Atle Sunde, Roy Nordahl. Atle Sunde har fra sommeren 2010 trukket seg fra styret på 
grunn av sykdom. 

Varamedlemmer: Brit Ranang, Bjørn Einar Sakseid. 

Revisor: Hans Petter Gulbrandsen. 

Valgkomite: Arvid Nordlie, Terje Marstein. 

Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter i 2010. 

Årsmøtet ble avholdt i Grorud idrettslag sine lokaler med 20 deltakere. Etter årsmøtet holdt Marianne 
Reusch et svært engasjerende foredrag om Markaloven og praktisering av denne, med spesielt fokus 
på aktuelle saker i Lillomarka. 

 

Turer 2010 

Også i år har Eric Roualet fra Norsk Ornitologisk forening ledet en interessant fugletur i 
Lillomarka. Søndag 30. mai var det 5 morgenfugler som møtte opp på parkeringslassen ved 
Grefsenkleiva. Eric ledet an gruppa innover i skogen langs Almedalen hvor vi fikk lytte 
forskjellige fuglearters sang. Vi fikk bl.a. studert trepiplerke og gråfluesnapper og lyttet til 
forskjellige sangere som hagesanger, munk og løvsanger.Stor takk til Eric for å lede an i nok 
en spennende, inspirerende og lærerik tur det smakte fugl av. 

Første juli 2010 arrangerte Lillomarkas Venner en botanisk tur til Hestejordene og Kolås nær 
krigsskolen på Linderud ledet av biolog Terje Blindheim. Deltakerne fikk en kjempefin, 
lærerik og inspirerende tur. Beitende hester og kuer på hestejordene holder området åpent og 
fint og sørger for at blomstenger ikke gror igjen. Etter en kikk innom den sjeldne naturtypen 
ask-snelleskog ved Hestejordene gikk turen videre til de artsrike kalkskogene på Kolås hvor 
vi fant hele 5 orkidearter 

Her er et hefte om Kolås og hestejordene: 
http://www.lillomarkasvenner.no/Hestejordene/Rodtvethefte31_skjerm.pdf  
 

 Saker behandlet i 2010 

Huken pukkverk  

2010 har vært et begivenhetsrikt år i Huken-saken. LV har vært representert i Aksjonsgruppa 
Stopp Huken – Vern Marka som har stått for det meste av arbeidet. Ulovlighetene, som ble 
avdekket og påklaget av aksjonsgruppa i 2009, har forårsaket mye aktivitet hos alle aktører i 
2010. Ikke minst gjelder dette Oslo Vei, Plan- og bygningsetaten (PBE), byrådet, ulike 
bystyrekomiteer og partigrupperinger.  
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LV var en av 6 organisasjoner som 15. mars anmeldte Oslo Vei for brudd på 
reguleringsplanen og plan- og bygningsloven, samt miljøkriminalitet og økonomisk 
kriminalitet. Tidspunktet viste seg å passe godt i forhold til Oslo Arbeiderpartis årsmøte 19. – 
21. mars. APs årsmøte tok endelig stilling i Huken-saken og gikk imot utvidelse av Huken, og 
gikk inn for utarbeiding av en plan for etterbruk av området.  

Før sommeren fremmet SV et privat forslag i bystyret. Det går inn for stans i utvidelses-
planene, igangsetting av prosjekt for etterbruk i samarbeid med lokale organisasjoner og bydel 
Grorud, i tillegg til å be byrådet om å undersøke om Oslo Vei allerede har tatt ut tillatt 
steinmengde og om pukkverket fortsatt tar imot returasfalt utover de mengder som er tillatt.  

Etter sommeren og utover høsten var det stor spenning knyttet til om hva som ville skje 
videre. Aksjonsgruppa har hatt eget møte med bystyrets samferdsels- og miljøkomité (SMK) 
og skrevet brev til PBE, byrådet, komiteene og partiene i bystyret for å presse på for en 
avgjørelse. Den 3. november hadde SMK møte der den enstemmig tiltrådte SVs forslag.  

På Groruddalen Miljøforums folkemøte den 10. november ble det fra de fleste partier i 
klartekst sagt at dersom Oslo Vei har tatt ut for mye stein, vil det bety slutten for Huken.  

Dette ble gjentatt i bystyremøtet den 17. november, der forslaget fra SV enstemmig ble 
tiltrådt. Byrådet ble bedt om å underrette bystyrets organer om resultatet av undersøkelsene 
innen 1.1.2011. Rett før jul påberopte Oslo Vei seg retten til å ta ut store mengder stein i det 
søndre Huken-området som omfattes av et reguleringsområde fra 1962. Plan- og 
Bygningsetaten (PBE) er helt uenig i dette og har utvetydig konkludert overfor byrådet med at 
det ikke er mer stein å ta ut i Huken. Dette dreier seg i stor grad om juridiske spissfindigheter, 
uansett vil sprengning i området bety forverring for beboerne og at etterbruk av Huken 
forhindres, stikk i strid med bystyrevedtaket.  Oslo Vei sier at de i så fall må kjøpe stein fra 
andre steder for å produsere asfalt i Huken. Dette vil være helt uakseptabelt.  

Slik står saken i dag. Kampen mot utvidelse av Huken videre innover i marka er vunnet, selv 
om direktøren i Oslo Vei ikke vil legge bort planen. For å unngå en slik fare er det derfor 
viktig å gjøre det som gjøres kan for å få satt i gang bystyrets vedtak om prosjekt for 
etterbruk. Byrådet står som ansvarlig for et slikt initiativ.  

 

Justering av markagrensa 

Styret har diskutert å sende inn forslag om å innlemme 
Bånkallia i Lillomarka. P.g.a. kapasitetsproblemer i 
styret i høst ble dette dessverre ikke noe av. Da er det 
desto gledeligere at Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus (NOA) sendte inn et slikt forslag. Styret er 
takknemlig for at NOA tok dette initiativet.   

Nittedal kommune sendte i juni ut saksdokumenter i 
forbindelse med vedtak i kommunestyret om justering 
av markagrensa i Nittedal. Stort sett gjaldt vedtaket 
uttak av områder. Ett av forslagene i Lillomarka gikk 
ut på å ta ut Dalbekk-området og gjøre det til en ”øy” 
inne i marka. LV sendte et svarbrev der vi generelt gikk imot innsnevring av markaområdene, 
og konkret gikk imot alle forslag til uttak av områder fra Lillomarka. Vårt brev avsluttes slik: 
”Etter vår mening er disse forslagene stikk i strid med markalovens intensjoner. Vi vil også 
advare sterkt mot denne typen ”justeringer” fordi de med stor sannsynlighet vil skape 
presedens, med uthuling av marka og markaloven som konsekvens.”  
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Hogst ved Nordre Langvann? 

Dette er en sak som nå har vart i tre år (det vises til 
tidligere årsberetninger). Etter skogeiers anke til 
landbruksdepartementet (LD) fattet Statens 
landbruksforvaltning (SLF) et vedtak om omgjøring 
av Fylkesmannens vedtak som delvis tok NOAs og 
LVs klage til følge. SLFs vedtak er igjen påklaget av 
NOA. Det er ennå ikke foretatt noen hogst i området.  

For å sikre oss mest mulig mot hogst i det særegne 
skogsområdet, bestilte styret i høst en rapport av Norsk institutt for natuforskning (NINA). 
Oppdraget gikk ut på å undersøke gammelskog og vurdering av biologiske verdier i 
forbindelse med hogstplaner. I tillegg til en tidligere kjent rødlisteartsforekomst innenfor 
naturtypelokalitet Lysthøgda (2001) ble det gjort funn av ytterligere fire forekomster 
(vedboende sopp: duftskinn og svartsonekjuke). Konklusjonen sier bl.a: ”Totalt sett ville det 
ut fra biologiske verdier være det primære ønskemål om området kunne sikres mot hogst og 
gjøres gjenstand for fri utvikling.” 
 
Snødeponi på Bånkall 

I juni forelå det et forslag til planprogram for snødeponi på Bånkall. LV var en av mange 
organisasjoner som sendte inn høringsuttalelse. Reaksjonene har vært massivt negative. På et 
åpent møte om planen kom det mange sterke uttalelser som klart ga uttrykk for befolkningens 
mening. En løsning som mange setter sin lit til er en oppfinnelse med sjøvannsmelteanlegg 
som for tiden testes ut.  

På folkemøte på Ammerudhjemmet den 10. november sa opposisjonspartiene og Venstre at 
snødeponi på Bånkall ikke blir noe av. I ettertid har byråden for samferdsel og miljø bedt alle 
bydelene om å komme med forslag til lokale snødeponier i bydelen. Det kan altså se ut til at 
planprosessen blir stoppet, men man kan aldri være helt sikker.  

Ravnkollveggen 

LV har, sammen med Groruddalen miljøforum og naboer engasjert seg i Ravnkollensaken. 
Uten at lokale beboere eller organisasjoner hatt fått uttale seg, har Oslo kommune internt 
besluttet å pakke inn Ravnkollveggen i et steinsprangnett, en estetisk svært utilfredsstillende 
løsning. Den monumentale Ravnkollveggen er et vakkert landskapselement, som er med å 
skape Groruds identitet og profil. Det finnes andre, like gode, sikringsmetoder, som varetar 
dette landskapselementets kvaliteter. Da Ravnkollveggen ligger i marka, betviler vi dessuten 
kommunens hjemmel til å fatte et slikt vedtak. 

Oslo pukkverk – Arena Lillomarka/Lillomarka idrettspark 

I august forelå det et forslag til planprogram for Lillomarka 
skiarena i det gamle Oslo pukkverk og tilstøtende områder. 
Forslagstiller, bydel Grorud, hadde i sitt anbefalte alternativ, 
overraskende nok foreslått et planområde, som i tillegg til de gamle 
pukkverkområdene omfattet det mye brukte skogsområdet mellom 
Badedammen og Steinbruvannet i øst og Huken steinbrudd i vest. 
Dette er et lett tilgjengelig nærområde for friluftsliv, 
naturopplevelser og mosjonsidrett, og er svært mye brukt av 
lokalbefolkningen.  

På åpent møte om planene i høst ble det opplyst at det var tenkt 
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anlagt en 5-6 meter bred løypetrase med total lengde på 2,5 km fram og tilbake. Det vil m.a.o. 
være snakk om forholdsvis store naturinngrep som vil splitte opp det lille området som er ca. 
200 m bredt og 800-900 m langt.  

LVs styre foreslo i sin uttalelse å se de gamle områdene for Oslo og Grorud pukkverk i 
sammenheng med Huken pukkverk, og dermed skåne det omtalte skogsområdet. Realismen i 
et slikt forslag er kommet nærmere etter at bystyret enstemmig skrinla utvidelsesplanene for 
Huken. Subsidiært går LV inn for alternativet om tilbakeføring av de nedlagte pukkverkene til 
marka.  

 
Linnerudkollen skisenter 

Idrettsetaten avholdt møte 04.03.2010 på Linnerudkollen, der synspukter fra alle berørte 
parter ble framlagt. LV fokuserte på konsekvensene av vann og vannuttak samt barmarksbruk 
av området. 
LV mener nå at traseen, etter flere grensejusteringer, ikke lenger vil berøre en 
uforholdsmessig stor del av området. Det ble også opplyst om arkeologiske funn som vil 
endre traseen litt sør for Kapteinsputten. 
 

Initiativ for å ruste opp turveiområdet ved Huken 

Ingen respons fra Friluftsetaten i 2010 på LVs brev fra 2009.  

Friluftsetatens trefelling langs lysløyper 
 
Styret har i høst sendt brev til Frilutsetaten der det klages over unødig felling av trær langs 
lysløypa opp til Lilloseter og langs Steinbruvann og Romstjern, samt fremmede arter i 
fyllmassene i traseen ved Breisjøen. Vi ber om at LV blir informert i god tid om sesongens 
planer slik praksis var tidligere, og at den aktuelle hogstaktiviteten stoppes umiddelbart inntil 
vi også har fått uttale oss hvis noe gjenstår av hogsten. 

Urene masser i Lillomarka 

Nittedal kommune har i et svarbrev til LV bekreftet at det vil foretas undersøkelser av 
forholdene ved utfyllingen i forbindelse med løypetraseen.  

Møter og befaringer 

Andre møter og befaringer 

Huken:  
- Flere møter i Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” 
- 3. november: Til stede på møte i Samferdsels- og miljøkomiteen. 
- 10. november: GMs folkemøte om Huken og snødeponi på Bånkall. 
- 17. november: Til stede under bystyrets behandling av Huken 

9. februar: OOF-seminar om markaloven 

6. september: Åpent møte om planene vedr. Lillomarka skiarena.  

25. oktober: Forberedende møte til det åpne møtet om planene for snødeponi på Bånkall 

27. oktober: Åpent møte om planene for snødeponi på Bånkall.  


