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Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner 
 
Lillomarkas venner (LV) er en frittstående og partipolitisk nøytral forening som 
arbeider for å sikre Lillomarka for naturnært friluftsliv og for å øke interessen for 
fritidsbruken av marka.1 Foreningen ble stiftet i 1969. 

 
Per 31.12.2014 hadde foreningen 321 betalende medlemmer (personer/familier og 

foreninger/borettslag).  

 

I 2013 og 2014 mottok LV kr. 40.000 i tilskudd fra Oslo kommune, Bymiljøetaten. LVs 

virksomhet er først og fremst basert på frivillighet fra styremedlemmer og medlemmer, 

finansiert av medlemskontingent. Tilskuddet fra kommunen gjør det bl.a. mulig å utvide 

og forbedre aktiviteter som støtter opp under våre formål.   

 
LV's engasjement i saker og aktiviteter er basert på foreningens formål: 

• verne om Lillomarkas grenser og arbeide for å utvide marka med naturområder som 
grenser inntil marka, spesielt når disse står i fare for å bli utbygget.  

• arbeide for en skogskjøtselform som ivaretar det biologiske mangfoldet og de 
opplevelses- kvaliteter som blant annet gammelskogen representerer.  

• arbeide for at friluftsinteressene skal være et selvstendig vernekriterium  
• holde oppsyn med at skogbruks- forskriftene for Oslo-marka blir overholdt  
• motarbeide hogstformer som kan true biologisk mangfold og redusere 

opplevelseskvaliteter ved bruken av marka  
• bidra til å motvirke forurensing og forsøpling i marka  
• arbeide for å øke interessen for fritidsbruken av marka og sikre det enkle, naturnære 

friluftslivet  
• se til at stier og løyper ikke blir ødelagt av hogst og andre inngrep  
• ta initiativ for å opprette et mer mangfoldig naturløypenett  
• kritisk vurdere planer om nye tekniske inngrep i marka  
• sikre at naturområder og traseer som danner adkomstkorridorer inn til marka ikke blir 

ødelagt  
• arbeide for skjøtsel av kulturlandskapet og vern om steder og objekter av 

kulturhistorisk interesse innenfor markagrensene  
• drive aktiv informasjon om marka, om aktiviteter med tilknytning til marka og om 

foreningens arbeid 

                                                 
1 Lillomarkas venners formål: http://www.lillomarkasvenner.no/diverse/formal.shtml 
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Som nevnt krever LVs aktiviteter stor frivillig innsats fra styremedlemmer og 

medlemmer.  Skal innsatsen opprettholdes og økes, trengs det allikevel midler til bl. a. 
arbeid i lokalsamfunnet og oppfølging av saker hvor Lillomarkas venner er aktør 
og/eller høringspart. 
 

Vi tillater oss derfor å søke om: 
 

Generell driftsstøtte         kr. 40 000,-  

Til kontorhold, som kostnader til porto, produksjon av brev/trykksaker til medlemmer, 

vedlikehold av nettsider, leie av møtelokaler, bistand i arbeid med saker som faller inn 
under foreningens vedtekter m.m.  
Hovedansvarlig: Frode O. Hansen 
 

Prosjektstøtte rettet mot følgende mulige prosjekter/tiltak    

 

Vi ønsker å dele prosjekter/tiltak i to hovedområder, med underprosjekter: 
 
Prosjekt 1: Turer med fokus på det enkle friluftsliv og temaer som dyre- og planteliv, 
natur- og kulturminner, og geologi.       kr. 18 000,- 
 
Disse turene er ment som et tilbud for å fremme gleden ved å ferdes i Marka og formidle 
kunnskap om Marka og sammenhenger i naturen. På disse turene vil fokus være på ulike 
temaer. Eksempler på turer av denne typen som Lillomarkas Venner har gjennomført tidligere:  

 

- Fugleturer  
- Villblomstens dag i samarbeid med Norsk Botanisk Forening. 

- Opplevelsesturer i spesielle naturområder 
- Soppturer 

- Kulturminneturer 

- Gruveturer (geologi) 
 

Vi regner med å ha utgifter til informasjonsmateriell, avisannonser (Akers Avis Groruddalen og 

Varingen) og til å skaffe faglig kompetente guider som kjenner områdene og kan formidle nyttig 
informasjon til deltakerne.   

 
Ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring: Bjørn Einar Sakseid 

Framdriftsplan:  

Planlegging: Februar – april 

Gjennomføring: Mai/juni – sept/oktober 
Budsjett og finansiering: Annonsering og guider/eksperter: kr. 18 000. 

 
 

Samlet søknadssum  kr. 58 000,- 

 
 
 
På vegne av styret i Lillomarkas venner 

 
Vennlig hilsen 
 

Frode Oddvar Hansen (sign.)    Bjørn Einar Sakseid (sign.)  

Styreleder       Styremedlem 


