Sommerhilsen
Kjære medlemmer
Vi runder av første halvår med vår sedvanlige orientering om prosjekter og planer som vi har vært
involvert i hittil i år. Lillomarka er et friluftsområde med mange brukerinteresser, og det er med dere
medlemmer i ryggen at vi hevder naturens og friluftsinteressenes sak i prosjektene vi engasjerer oss
i. Vi er opptatt av å ha en solid ryggdekning, og er derfor i gang med en offensiv for å skaffe flere
medlemmer. Verving vil ha stort fokus de kommende år, og vi håper på drahjelp fra dere som
allerede er medlemmer. Meld gjerne ifra hvis dere kan tenke dere å være med på en verveaksjon
eller dele ut vervebrosjyrer.
Vi er også opptatt av å ta godt vare på de medlemmene vi allerede har, og maser derfor litt med å få
inn medlemskontingenten. En siste påminnelse her til de som ennå ikke har betalt i år: det er ennå
ikke for sent!

Linderudkollen skiarena
Planendringene på Linderudkollen skiarena førte som
kjent til ekstra store inngrep i 2015. Det var først og
fremst saksbehandlingen i Oslo kommune
Lillomarkas Venner reagerte på, med manglende
innsyn. Nå, etter vinteren, kan man se hvordan det
ser ut på sommerstid. De store løypene dominerer
nå fullstendig rundt Linderudkollen, men det ser
naturlig nok ikke like ille ut som det gjorde i den
hardeste utbyggingsperioden. Løypeskuldrene er for
det meste dekket pent til, de skal gro til med naturlig
vegetasjon. Blå‐stiene er ryddet for kvist – men delvis
forsvunnet i løypene.

Redusert strandområde ved Kapteinsputten

Anlegget er noe uferdig; per 7. juni så det ikke ut til å være noen anleggsvirksomhet. Prosjektet med
planendringene er visstnok blitt 6 mill. dyrere enn planlagt, så det kan tenkes av det er lite penger til
ferdigstillelse. Snøkanonene er ikke på plass, de vil sammen med lysmastene av stål gi enda mer
skianlegg‐preg sommerstid. Strandområdet ved Kapteinsputten er redusert av en løype med skulder.
De som koste seg der om sommeren får trist nok mindre plass. Ett slags provisorium med blokkering
av løypa sommerstid burde gå an?

Lillomarka arena
Lillomarkas Venner hadde møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen,
8.4.2016. Til stede på møtet var også Bymiljøetaten, Kultur‐ og idrettsbygg Oslo KF (KID) og Oslo
idrettskrets. På møtet la vi fram forslag om å ta i bruk deler av Huken som en del av Lillomarka arena
framfor å ødelegge naturområdet i nord, som i planene er markert med ordet ”opsjon”.
Direktøren i KID, Eli Grimsby, kom med en interessant informasjon. Slik vi forsto det foreligger det
ingen planer om å ta i bruk det aktuelle naturområdet verken i planfase 1, 2 eller 3. KID ønsker å søke
om dispensasjon fra markaloven om å anlegge en forbindelse mellom arenaen og det ordinære
løypenettet. Denne forbindelsen er ikke med i reguleringsplanen. Den skulle kun brukes til
treningsøyemed. Vi oppfattet det slik at Eli Grimsby og Rina Mariann Hansen gikk langt i å si at de
ønsket at naturområdet i nord skulle bli liggende i fred slik det er. Dette er en gledelig nyhet for
Lillomarkas Venner, men vi har et sterkt ønske om at ”opsjonen” fjernes helt fra reguleringsplanen,
for å fjerne risikoen for at området blir tatt i bruk på et senere tidspunkt.
Når det gjelder asfaltering for rulleskibaner, har KID sendt brev til Fylkesmannen der det oppfordres
om å ta kontakt med Klima‐ og miljødepartementet (KLD) på nytt, slik at KLD kan ”… oppdatere
stadfestelsen av Lillomarka Arena med informasjon om at planen gir anledning til å asfaltere
treningsløyper innenfor de områdene regulert til formålet, uten konkrete begrensninger i løypenes
lengde.”
En tillatelse til å asfaltere løypetraseer uten begrensninger i arenaen er vi sterkt imot fordi det vil
kunne skape en svært uheldig presedens, og det er en åpning for asfaltering i naturområdet nord for
Huken. Arenaen ligger tross alt i Marka. Styret i Lillomarkas Venner vil på denne bakgrunnen be
Byrådet om å trekke tilbake dette forsøket på å påvirke Fylkesmannen og departementet.

Reguleringsplan for Linderud leir
Det skal tilrettelegges for fortetting av Linderud leir, som grenser til Lillomarka ved Kolås og
Hestejordene. Forsvaret planlegger å konsentrere mye av sin virksomhet til leiren, og det skal gjøres
plass til opptil 100 000 m2 bygninger med inntil 5 etasjer. LV er opptatt av adkomsten til marka, og
heier på et alternativ i planen som vil gi en snarvei til marka for brukere fra Veitvet og Sletteløkka. Vi
ber videre om at store trær mot marka bevares for å dempe effekten av høyere og tettere hus på
utsikten fra Hestejordene. Er tredje viktig hensyn å ta er å vise varsomhet under anleggsarbeidene, så
Kolås, med sin nasjonalt verneverdige flora ikke berøres av fortettingen. Les hele uttalelsen vår her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160222_Uttalelse_Linderud_leir_planforslag.pdf

Helårstraseen Lilloseter – Sinober – Burås
Da traseen ble godkjent i Nittedal kommune i vinter ble det med ordlyden:

”Traseen fremmes som en korridor med i hovedsak 15 meter bredde”. Dette klagde vi på i mars, men
klagen ble ikke tatt til følge. Men det ble presisert at det var ment at traseen skulle legges innenfor et
regulert belte på 15 m, altså ikke at selve traseen skulle være 15 m. Vår klage over at traseen legges
tett inntil rikmyra vest for Sinober ligger fortsatt til behandling hos Fylkesmannen.

Sykling i Lillomarka
Lillomarkas Venner jobber for at ulike markabrukere skal kunne ferdes trygt og dele ferdselsveier
fornuftig. Samtidig arbeider vi for en varsom ferdsel med minst mulig slitasje når sykling skjer på
stier.
Vi registrerer at sykling i terrenget er en økende kilde til konflikt. Det er dessverre flere eksempler på
at omgivelser endres og installasjoner bygges uten godkjennelse i Lillomarka. Også i det nye
Lillomarka naturreservat har vi registrert økt aktivitet og slitasje fra terrengsykling. Belastningen
generelt er økende og utviklingen er selvfølgelig noe
vi vil følge framover.
Lillomarkas Venner er generelt positive til sykling,
men ser helst at det foregår på veier eller i traseer
beregnet for sykling. Vi deltar i Oslo og Omland
Friluftsråd (OOF) sitt «Samarbeidsforum for sykling i
Marka». Her har vi blant annet fått erfaringer fra
Østamarka. Gjennom deltakelsen i OOFs sykkelforum
håper vi å bidra til å spre informasjon og dempe
konfliktnivået mht. sykling i Marka.
21. august vil vi delta på OOF sin planlagte kampanje,
«Sykle med hue». Kanskje sees vi da.

Fra fjorårets ”Sykle med hue”‐aksjon

Bruk av el‐sykler i utmark: forslag til endringer i markaloven og forskrifter
Lillomarkas Venner sto ikke på Miljødirektoratets liste over høringsinstanser i forbindelse med forslag
om endringer i markaloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag,
verneforskrifter og friluftsloven. Lillomarkas Venner reagerte på formuleringen om at bruk av el‐
sykler skal tillates ”på veg og opparbeidet sti i utmark”.
Vi aksepterer el‐sykler på veiene i marka, men skriver i høringsuttalelsen at ”Lillomarkas Venner er av
den formening at det ikke skal tillates bruk av el‐sykkel på noen typer stier i Marka. En slik tillatelse
vil være det første skrittet på en svært uheldig og uønsket utvikling. Begrepet ”opparbeidet sti”
mener vi er tvetydig og vil kunne både misforstås og misbrukes dit hen at det er tillatt å bruke el‐
sykkel på stier, for eksempel på blåmerkede stier.”
Til informasjon er el‐sykkel en sykkel som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal
nominell effekt på høyst 0,25kW, og der motorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen
når en fart på 25 km/t.
Hele uttalelsen kan leses her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160302_Horingsuttalelse_el‐sykling_i_utmark.pdf

Planprogrammet for et nytt Grorud sentrum
Eiendoms‐ og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo har startet prosessen for å utvikle hele Grorud sentrum
i en mer bymessig retning. Intensjonen er å utvikle Grorud som lokalsentrum og kollektivknutepunkt.
Her er det mange hensyn som skal håndteres ‐ nye gaterom, byggestruktur for boliger og service,
sosial infrastruktur og grønn profil blant annet.
Lillomarkas venner har gitt innspill som omtaler miljøverdiene innenfor det aktuelle området. Disse
ønsker vi å ta vare på, men samtidig fremmer vi ideer om hvordan de grønne områdene kan utnyttes
bedre for å skape et positivt miljø for dagens og framtidens beboere i området.
Vi har omtalt tre soner spesielt i vår høringsuttalelse:
‐ Grønn korridor fra Romsåsveien (blåmerket sti til Ravnkollen og Røverkollen)
Denne unike stien er bindeledd mellom Røverkollen naturreservat og det nye Grorud sentrum. Den
korridoren mellom veier og bygningen fører ut i flott skogsterreng og vil være av spesiell verdi ved
utviklingen av området. Den bør profileres sterkere og «markedsføres» med bedre skilting.
‐ Området mot Alna (mellom Rosenbergveien og elvebredden)
Her anbefaler vi at naturlig vegetasjon og dyreliv kan få lov å florere. Området er lett tilgjengelig for
publikum og eksisterende sti mot Alna elv kan forsterkes uten store inngrep.
‐ Området Monsebråten (Rosenbergskogen)
Lillomarkas Venner ber om at «100‐metersskogen» Monsebråten (ved bussholdeplassen) inngår som
friområde og tas vare på som nærmeste rekreasjonsområde for beboere på Grorud.
Les hele uttalelsen fra Lillomarkas Venner her:
http://www.lillomarkasvenner.no/uttalelser/20160512_Uttalelse_Planprogram_Grorud_LV.pdf

Bjerkesirkelen
Gjennom ”Områdeløft Bjerke bydel” er bydelen
nå i sving med å etablere ”Bjerkesirkelen”, en
9 km lang turløype som binder sammen de
grønne områdene i bydelen i en stor sirkel.
Løypa skal merkes, og det skal settes opp
informasjonsskilt, som forteller om
interessante ting underveis. Løypa sneier
innom Lillomarka, fra Hestejordene til
Isdammen, og LV har bidratt med informasjon
Bjerkesirkelen
langs denne delen av løypa.

Huken: klage på tillatelse til videre drift ut 2018
Styret sendte klage på Fylkesmannens tillatelse til videre drift ved Huken pukk‐ og asfaltverk,
tidsbegrenset til 31.12.2018. Fylkesmannen har ennå ikke respondert på klagen.
Vi oppfordrer alle som ferdes i Lillomarka om å melde fra til styret dersom oppleves øket støy fra
driften innover i Lillomarka. E‐postadressen er: post@lillomarkasvenner.no.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), en orientering
Lillomarkas Venner har vært medlem av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) i en årrekke. OOF er en
paraplyorganisasjon for naturvern‐ og friluftsorganisasjoner. Vi har vært aktive på OOFs
medlemsmøter og årsmøter for å fremme naturvern og det enkle friluftslivet.
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) består av de landsdekkende medlemmene Norsk friluftsliv,
Friluftsrådenes landsforbund, Naturvernforbundet, Den Norske turistforening og Norges jeger‐ og
fiskeforbund. I fylkene skal FNF være et forum for å fremme og styrke tilsluttede organisasjoners
arbeid med natur‐ og friluftslivsfaglige saker. I fylkene skal FNF være et forum for å fremme og styrke
tilsluttede organisasjoners arbeid med natur‐ og friluftslivsfaglige saker.
Lillomarkas Venner ble tidligere i år invitert til å tilslutte oss FNF Oslo. Styret gjorde vedtak om
tilslutning, og deltok på stiftelsesmøtet i mars. Senere har styret vedtatt tilslutning til FNF Akershus.
Som del av FNF Oslo og Akershus regner vi med hjelp og støtte nettopp til å fremme vårt arbeid med
natur‐ og friluftslivsfaglige saker.

Skogoppsynsfunksjonen i Lillomarka
Gledelig nyhet fra Bymiljøetaten: Det vil bli ansatt nye skogoppsynsmann etter at Håvard Pedersen i
fjor pensjonerte seg fra denne delen av sin stilling. Vedkommende vil ha ansvar for Lillomarka.

Nytt Lillomarkakart
For noen år side bidro Lillomarkas Venner med kr. 5.000 til trykking av et helt nytt turkart over
Lillomarka. Initiativet kom fra Lillomarka Orienteringslag. På forespørsel fra O‐laget for noen uker
siden vedtok styret å bidra med kr. 5.000 for trykking av et oppdatert turkart. På det nye kartet er
bl.a. det nye Lillomarka naturreservat og markagrensa inntegnet. Gå og kjøp!

50‐årsjubileum i 2019
Ser man litt nøye på logoen vår, oppdager man at Lillomarkas Venner har 50‐årsjubileum i 2019. En
milepæl! Dette er 50 år spekket med interessant markahistorie, et selvskrevent utgangspunkt for et
spennende jubileumsskrift. En jubileumskomite må stables på beina – er det noen
historieinteresserte skribenter der ute? Gi oss et hint til post@lillomarkasvenner.no .

Søknad om tilskudd
Styret søkte i vinter Bymiljøetaten om kr. 60.000 i tilskudd til drift og turer i 2016. Det er gledelig å
kunne informer medlemmene om at vi har fått innvilget hele beløpet, en økning på kr. 20.000 fra
2015.

Gave fra Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka
Lillomarkas Venner har mottatt en gave på 22 000 kr fra Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka,
som ble dannet da Oslo Østre skytterlag på 90‐tallet ville flytte skytebanen sin 300 m inn i marka.
Lillomarkas Venner var en aktiv medspiller i kampen mot skytestøy i marka, og aksjonskomiteen
besluttet derfor å overføre de ubrukte midlene til oss. Vi takker for den rause gaven, og skal sørge for
at pengene brukes for å videreføre arbeidet for at Lillomarkas kvaliteter ikke skal forringes av støy og
andre aktiviteter som ødelegger naturopplevelsen.

Årsmøtet
Rundt 40 medlemmer var samlet i Grorudveien 3, og fikk med seg et innholdsrikt årsmøte, etterfulgt
av et meget engasjerende foredrag om urbant biomangfold, med hovedvekt på Oslo som en
biologisk hot spot ved Kristoffer Bøhn fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).
Foredraget kan leses på hjemmesidene våre.

Turer 2016
Tursesongen er i gang! Toget har gått for den uslåelige fugleturen på Hestejordene, som nok en gang
åpenbarte gamle kjenninger som bøkesanger og gjerdesmett, og de andre av forsommerens turer,
men høsten har mer å by på. Les hele turprogrammet her:
http://www.lillomarkasvenner.no/turer/Turer_2016.pdf

Andre møter og befaringer
februar
 møte med Norsk organisasjon for terrengsykling
 markadagen på Skullerudstua v/Oslo og omland friluiftsråd (OOF)
mars



stiftelsesmøte for Forum for natur og friluftsliv (FNF)
15. mars: møte om Bjerkesirkelen

april





møte med byråd for kultur, idrett og frivillighet om Lillomarka arena
kontaktmøte med Bymiljøetaten
OOFs årsmøte
møte i OOFs sykkelforum

mai





nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv i regi av Norsk friluftsliv
jubileumsmiddag for Østmarkas Venner
befaring til bl.a. Slengfehøgda: stisykling i marka
frivilligtreff med mingling i regi av bydel Grorud



befaring med Statens naturoppsyn i forbindelse med sykling i naturreservatet på
Slengfehøgda
deltakelse på Skiforeningen og Grorud bydels aktivitetsdag
observasjonsrunde i Linderudkollenområdet

juni




God sommer fra styret i Lillomarkas Venner

