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Høringsuttalelse om utvidelse av Røverkollen naturreservat
Det vises til forslag om utvidet Røverkollen naturreservat som ligger i Lillomarka. Lillomarkas
Venner (LV) ønsker først å uttrykke stor tilfredshet med at dette utvidede området med sine
unike naturkvaliteter nå ser ut til å bli vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven.
LV sendte 4.4.2017 innspill til forslaget om utvidelsen av Røverkollen naturreservat. Her
uttrykte vi bekymring for at terrengsyklister skal kunne lage egne sykkelstier utenom
”eksisterende stier” (jf. § 5, pkt. b i forslaget) før eller rett etter ikrafttredelsen av vedtaket, og
viste til negative erfaringer i Lillomarka naturreservat. Som kjent har LV tidligere klaget på
nyoppstått sykkelsti ned fra Slengfehøgda i forbindelse med at Lillomarka naturreservat ble
etablert. Her pekte vi på en åpenbar svakhet ved regelverket mht. sykling når det kan bli en
diskusjon om hva som faktisk er ”eksisterende stier” eller ikke. For at det ikke skal være noen
tvil om hvilke stier som er eksisterende, mener vi derfor at det kun bør være tillatt å sykle på
de stiene som vises på kartet over et naturreservat. Vi mener fortsatt at sykling kun bør være
tillatt på de største stiene.
En sammenlikning viser at det er en del ulikheter mellom forskriftene for Lillomarka
naturreservat og forslaget til forskrifter for utvidet Røverkollen naturreservat. Det hadde vært
å håpe at de to forskriftene kunne være mest mulig like når det gjelder de generelle reglene.
Under § 3 Vernebestemmelser er pkt. 4 utelatt (”Bruk av naturreservatet til teltleirer,
idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt”). Vi mener en slik regel
også bør gjelde for Røverkollen, først og fremst fordi slike store arrangementer kan forringe
naturkvalitetene, men også fordi vi ser en fordel i at vernebestemmelsene er mest mulig
identiske for de to reservatene i Lillomarka. Vi mener det er riktigere å ha et unntak for
mindre arrangementer slik det er i forskriftene for Lillomarka naturreservat (§ 4, pkt. 14 under
Generelle unntak fra vernebestemmelsene).
Under Generelle unntak fra vernebestemmelsene står det under flere av unntakene
formuleringen ”..som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet” eller lignende. Vi vil
gjerne ha en forklaring på hvordan slike unntak skal følges opp for å unngå forringelse av
verneverdiene.
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