
Lillomarkas Venner. Hjemmeside: www.lillomarkasvenner.no 
E-post: post@lillomarkasvenner.no, bankkonto 0530 30 46455 Org.nr.: 975 715 825  

 

 

Lillomarkas Venner 
 
 

 
         
 
   
 

        
 
 
 

Oslo 18.04.2020 
 
Til 
Bymiljøetaten i Oslo 
postmottak@bym.oslo.kommune.no 
 
Deres ref: 19/25940 Høringsinnspill til Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030 
 
 
Høringsuttalelse - Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021-2030 
Lillomarkas Venner har vurdert Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv for 
perioden 2021-2030, og vil uttale følgende: 

Lillomarka inneholder pr dato et rikholdig utvalg av ulike tilbud for idrett og friluftsliv med 
mye tilrettelegging i form av skogsveier, lysløyper, skianlegg, oppholds- og badeplasser på den 
ene siden, samt verneområder og andre stille naturperler for det store antallet som bruker 
marka for naturopplevelser, fred og ro. 

Samtidig er Lillomarka utsatt for et stort press av grupper som ønsker mer tilrettelegging for 
sine konkrete interesser, og som fort kommer på bekostning av arealer for gode og fredelige 
naturopplevelser samt selve naturmangfoldet. Økt utbygging rundt Lillomarka vil ventelig 
kunne gi ytterligere press på det lille skogområdet denne marka tross alt er. 

For å sikre de ulike hensynene i tida framover, mener Lillomarkas Venner at vi har kommet til 
et punkt der nok er nok når det gjelder ytterligere tilrettelegging. Vi har tidligere på visse 
vilkår uttalt oss positivt til ny sykkelvei fra Lilloseter via Sinober mot Movann, men vi ser av 
planforslaget og visse uttalelser til denne at det legges opp til ytterligere utbygging av turveier 
fra byggesonen og innover i marka. Dette sier vi klart nei til grunnet de hensynene disse vil 
ivareta er allerede ivaretatt med det veisystemet som eksisterer fra byggesonen og innover. 

Det er også samtidig viktig at det opprettholdes stiforbindelser fra byggesonen og innover for 
å ivareta alle de som ønsker å gå fra bebyggelsen og rett ut i det de opplever som mest mulig 
uberørt natur. 

Det pekes på tre forslag.  

1. Av kartet over byggesonen i figur 58 på side 190 i hoveddokumentet ser vi at det er 
tegnet inn en ny turveiankomst fra Grorud via Støytrenna og opp til Badedammen. Vår 
kommentar er: Her går det i dag en blåmerket sti som starter i gammelt 
kulturlandskap nede i Hukenområdet, fortsetter over øvre marine grense med den brå 
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skiftningen dette betyr for vegetasjonen, passerer tuften av husmannsplassen 
Støytrenna og gamle gruveskjerp. Terrenget her er til dels bratt og ulendt, og vi mener 
derfor at en turvei her både vi føre til store naturinngrep i forhold til både vegetasjon 
og terreng samt ødelegge kulturminner. Vi gjør oppmerksom på at nederste del av 
Støytrenna er en naturtype (Viktig bekkedrag). I tillegg finner vi det betenkelig og 
forvirrende at et forslag om turvei i Marka ligger inne i kapittelet som omhandler 
friluftsliv i byggesonen.   

2. På samme kart som det vises til under pkt. 1, er det tegnet inn en ny turvei fra 
Trondheimsveien og opp Bånkallia. Vi er svært kritiske til en turvei her, som vi mener 
vil være unødvendig og uhensiktsmessig. Terrenget er svært bratt, og en vei vil ende 
opp i et praktfullt naturområde der formålet med friluftslivet kun bør være 
naturopplevelse. Dessuten vil det være stor fare for at et slikt inngrep vil gå ut over 
naturtyper med verdi “Svært viktig” (vi viser til Miljødirektoratets naturbase).   

3. Turvei innover fra Vesletjern. Vår kommentar: Her er vi spesielt bekymret for de store 
naturinngrepene denne vil kunne medføre langs Rosentorvmyra. Også de øvrige 
områder innenfor her har i dag et rikt stinett i et svært variert terreng. En turvei her vil 
virke svært opprivende på denne helheten. 

4. Lysbesatt turvei fra Selvbyggerveien og forbi Isdammen.  Når dette forslaget ble kjent i 
nærmiljøet på Årvoll, ble det via lokale sosiale medier gjort en undersøkelse om hva 
lokalbefolkningen mente om dette.  Av ca. 90 svar, så var ca. 85 imot og ingen uttalte 
seg direkte for. Området er allerede svært godt dekket av veiforbindelser til og 
innover i marka, og den blåmerkede stien som ville ble erstattet av foreslåtte turvei er 
i dag svært populær slik den er nå der den snor seg oppover i variert naturskjønt 
terreng. Lillomarkas Venner støtter lokalbefolkningens synspunkt. 
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