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Innspill til forslag om utvidelse av Røverkollen naturreservat
Vi viser til bekjentgjøringen av oppstart av prosess med frivillig vern av åtte skogområder,
deriblant utvidelse av Røverkollen naturreservat.
Styret i Lillomarkas Venner vil uttrykke stor tilfredshet med forslaget om utvidelse av Røverkollen
naturreservat i Lillomarka. Det vil gi mange områder med naturtyper et sterkt vern, i tillegg til
dagens reservat på Svartberget. Vernet vil gjøre det mulig for skogen i hele området å utvikle seg
uten inngripen i form av hogst eller andre inngrep.
Med vår erfaring med terrengsykling og etablering av sykkelsti utenfor eksisterende stier i
Lillomarka naturreservat, ned fra Slengfehøgda og forbi Slengfemåsan (vi viser til vårt klagebrev av
15.9.2016 og Fylkesmannens svar av 8.3.2017 med ref. 2017/11266-1 M-NA), ønsker vi samtidig å
anmode Fylkesmannen (eventuelt ved hjelp av Statens naturoppsyn) om å være ekstra observant
med tanke på liknende ulovlige etablering av sykkelstier fra terrengsyklistenes side i det utvidede
reservatet på Røverkollen. Bakgrunnen er delvis at Røverkollenområdet er ett av flere områder
som er mye brukt til terrengsykling, med tilhørende gnisninger mellom gående og syklende på
stier i området.
Basert på våre negative erfaringer, ser vi en klar svakhet i hvordan prosessene for oppstart og
etablering av nye naturreservater foregår. En bekjentgjøring av oppstart av frivillig vern kan i visse
miljøer være en trigger for å sette i gang med etablering av nye stier for å sikre seg ”retten” til å
sykle inne i et reservat utenfor det som faktisk er eksisterende stier. Vi vil med andre ord påpeke
faren for at noen med overlegg etablerer slike stier i forkant av etablering av naturreservater. Det
sikreste vil være om sykling forbys i naturreservater. Etablering av nye stier i tidsrommet mellom
oppstart av prosess og etablering av reservat bør imidlertid kunne unngås dersom Fylkesmannen
allerede ved oppstartstidspunktet setter opp en midlertidig bestemmelse som forbyr etablering av
stier.
Vi kunne ha ønsket oss en utvidelse som også omfattet områder lenger sør på Ravnkollen, men
dette området er nok i større grad å regne som et friluftlivsområde. Vi vil derfor anmode om at
forslaget til landskapsvernområde i Lillomarka, som også omfatter Ravnkollen, blir gjenstand for
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reell behandling. Som kjent ble dette forslaget oversendt av Lillomarkas Venner og
Naturforbundet i Oslo og Akershus til Fylkesmannen i september 2015. Alternativt anmoder vi om
at det igangsettes en prosess for ”særskilt vern av friluftslivsområder” etter § 11 i markaloven for
den sørlige delen av Ravnkollen.
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