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Innspill til planarbeidet i Huken, Ammerudveien 300 

Det vises til Varsel om oppstart av planarbeid Huken, Ammerudveien 300, datert 20.4.2017.  

Lillomarkas Venner vil uttrykke glede og tilfredshet ved at organisasjoners og 

enkeltpersoners store innsats for å frigjøre Huken-området i Lillomarka, og få pukk- og 

asfaltverket nedlagt og stengt, endelig ser ut til å lykkes. Vi ønsker derfor å gi noen innspill 

som vi mener vil være til fordel for lokalbefolkningen og Lillomarkas brukere.  

Ettersom området befinner seg i Marka, vil markaloven være den overordnede reguleringen 

av området. Markaloven har naturopplevelser, friluftsliv og (markarelatert) idrett som sine 

formål. Derfor er det naturlig at alle disse formålene får sin plass på en balansert måte. Det 

er også naturlig at området fortrinnsvis skal dekke lokalbefolkningens behov.  

Bemerkninger til ”Plan - og bygningsetatens område – og prosessavklaring til 

oppstartmøte” 

Vi viser til dokumentet ”Plan - og bygningsetatens område – og prosessavklaring til 

oppstartmøte”, datert 22.04.2016. Vi vil gjøre oppmerksom på kartskissen på side 8, under 

Stedsanalyse. Her er et svært stort område som også omfatter Badedammen, Steinbruvann 

og områdene vest for Steinbruvann og nord for Huken avmerket som ”Foreslått 

aktivitetssone”. Vi regner kanskje med at dette er en kartskisse som henger igjen fra det 

forrige byrådets tid. Som kjent har dagens byråd kommet med revidert forslag til 

kommuneplan der de såkalte aktivitetssonene er fjernet fullstendig.  I tråd med dette, og for 

å fjerne mulige misforståelser, ber vi om at denne avmerkingen fjernes fra alle kart som har 

med planarbeidet for ”nye Huken” å gjøre.  

Bevaring av skogområdene  

Vårt viktigste innspill er naturlig nok tuftet på Lillomarkas Venners formål om å ta vare på 

naturen og legge forholdene mest mulig til rette for det tradisjonelle og enkle friluftslivet. 

Disse to formålene mener vi er to sider av samme sak. Når det gjelder områdene der 

anleggsvirksomheten har foregått, kommer vi tilbake til det nedenfor.  
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Det finnes flotte naturområder både innenfor og tett inntil inngjerdingen av 

anleggsområdet, noen av dem er naturtyper som med stor sannsynlighet er verneverdige. Vi 

vil nevne tre områder:  

1. Skogområdet nord for Huken-bruddet 

Dette er et område som i dag er merket som ”Opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka 

arena. Det er et mye brukt friluftsområde med flott og variert natur, ikke minst med mange 

store mektige furutrær. Det finnes ingen konkrete planer for dette området i forbindelse 

med utbyggingen av Lillomarka arena. Etter vår mening vil det være meningsløst å la dette 

skogområdet fortsatt ligge under reguleringsplanene for Lillomarka arena.  

Med slake sider vil det for det første være mulig å legge en ekstra løypesløyfe ned i Huken-

området, hvis det viser seg å være behov for det. Dersom skogområdet i nord forblir 

liggende som ”opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka arena, ser vi en fare for at det på et 

senere tidspunkt vil kunne settes i gang et planarbeid her, med store inngrep som vil være 

ødeleggende for natur og friluftsliv i området. For det tredje: Dersom skogområdet blir tatt 

ut av reguleringsplanen for Lillomarka arena og ”fredet” mot inngrep, vil området for all 

overskuelig framtid fungere som den gode fortsettelsen innover i Lillomarkas natur- og 

friluftsområder når man kommer gående fra bebyggelsen gjennom ”nye Huken”, som kan 

fungere som en markaportal (”Friluftsport”?).  

Vi foreslår derfor at skogområdet nord for Huken tas ut av reguleringsplanen fro Lillomarka 

arena og bevares som naturskog og som et flott område å fortsette turen i fra bebyggelsen 

via ”nye Huken”.  

2. Skogområdet mellom dagens anleggsplass og gjerdet i sør, ikke minst langs bekken  

Dette området har trolig svært verdifull natur og vil være en perle i ”nye Huken” dersom det 
forblir uberørt. Det vil i tillegg være et nydelig område å bevege seg inn i fra en nyåpnet bekk 
(som i dag ligger i kulvert under anleggsområdet i sør).  
3. Gammelskogen på kollen helt i sørøst innenfor gjerdet 

Dette er et område som må kartlegges nærere, men det er med stor sannsynlighet et 

området med gammelskog naturtype.  

Området sør for fjellskjermen 

Dette området er et flatt område der det i dag ligger flere anleggsbygninger. Området ligger 

tett på nærmeste bebyggelse og turveien langs Alnaelva. Breisjøbekken (eller 

Aurevannsbekken?) er i dag lagt i kulvert under dette området.  

Lillomarkas Venner ønsker at dette området skal omgjøres til et innbydende friluftsområde 

for lokalbefolkningen. Dette kan for eksempel innebære:  

 Fullstendig åpning av bekkeløpet, og om mulig etablering av en liten badedam.  

 For at fisk (ørret) skal kunne trives og vandre oppover bekkeløpet, og dammen eventuelt 

kunne fungere som fiskeplass, må det lages bru for Ammerudveien over bekken. Hvis 
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ørreten kommer tilbake i bekken, vil det også være håp om at elvemuslingen kommer 

tilbake.  

 Bål- og grillplasser med benker 

 Innbydende vegetasjon som egner seg inntil verneverdig skog. 

 Om vinteren kan det være små ake- og skibakker for barn i en del av området. 

 Dette er ett av flere mulige områder for en klatrevegg 

 Informasjonstavle om hva slags aktivitetsmuligheter som finnes i ”nye Huken”. 

 Toaletter. 

Andre eksempler på mulige aktiviteter i ”nye Huken” 

 For studenter, skoleklasser og spesielt interesserte ville det vært fint å få til en geologisk 

rundtur med gruvesjakt som et av høydepunktene, gjerne med informasjon underveis. 

 Skisløyfe ned fra Lillomarka arena dersom det er behov for en eventuell erstatning for 

området markert som ”opsjon” i reguleringsplanen for Lillomarka arena. 

 Klatrevegg(er) 

Aktiviteter det IKKE må åpnes for i ”nye Huken” 

I ”Nye Huken” må det ikke åpnes for aktiviteter som bryter med markaloven og/eller som 

genererer mye biltrafikk og/eller forstyrrende støy.  

Noen eksempler på aktiviteter som ikke må innplasseres i ”nye Huken”:  

 Idretter eller aktiviteter som ikke hører hjemme i Marka, for eksempel ballidretter. 

 Motorbaserte aktiviteter har ingenting i Marka å gjøre. 

 Skytebane må helt utelukkes.  

 Andre aktiviteter som ikke hører hjemme i Marka. 
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