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Høring av forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel
Hei
Takk for invitasjonen til å komme med innspill til planprogrammet for kommuneplanens
arealdel. Her kommer våre innspill:
Lillomarkas Venner (LV) har som formål å verne om Lillomarka som natur- og friluftsområde.
Lillomarka er et nokså lite skogsområde sammenliknet med Nordmarka, og er med sin
sentrale beliggenhet nærskogen for en stor del av Oslos befolking. Majoriteten av denne
befolkningen bor tett, og andelen blokkbebyggelse øker. Lillomarka er svært variert og har
fortsatt en høy andel gammel skog med store natur- og opplevelsesverdier.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og LV har derfor foreslått at en stor del av
Lillomarka vernes som landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven. Varig vern av disse
lett tilgjengelige natur- og opplevelsesverdiene, til glede, helse og nytte for mange
mennesker, må være et tema i arbeidet med kommuneplanens arealdel. I tillegg bør varig
vern av flere nærnaturområder vurderes spesielt som:
 Kolås mellom Linderud og Tonsenhagen har et unikt artsmangfold og bør vernes
naturreservat.
 Rødtvet skog, en storstammet gammelskog, med varierte søkk og koller og et rikt
dyreliv et steinkast fra bebyggelsen bør sikres som friluftsreservat.
 Ravnkollen ved Romsås er et mye brukt turområde, med et tett nettverk av stier,
bålplasser og en fantastisk utsikt over Oslo. Området har vært foreslått til
boligbygging, men denne verdifulle nærnaturen bør isteden sikres som friluftsreservat,
som en utvidelse av Røverkollen naturreservat.
 Eventyrskogen i Grefsenåsen bør vernes i sin helhet for friluftslivet. Deler av denne
verdifulle skogen er foreslått vernet av statsforvalteren med friluftsliv og
naturopplevelsesverdier som hovedformål. Resten av eventyrskogen er dessverre
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omfattet av planarbeidet for den storstilte utvidelse av skianlegget som aktivitetssone.
Sett i lys av byrådsplattformen, der det slås fast at det ikke skal åpnes for utbygging
eller utvidelse av idrettsanlegg i Marka, er det svært skuffende at planarbeidet for
utvidelsen av et slikt idrettsanlegg vil skje før Grefsenåsen er behandlet gjennom
planarbeidet med kommuneplanens arealdel. Utvidelsen er svært kontroversiell pga
de store negative konsekvensene en utbygging medfører for majoriteten av
befolkningen som bruker dette område til et svært variert friluftsliv og trening
gjennom hele året.
LV ønsker å understreke på at markas randsoner må behandles med spesiell varsomhet i
kommuneplanens arealdel, i og med dens betydning som nærnatur og rekreasjonsområde for
en stor og stadig økende befolkning. I byrådsplattformen vektlegges viktigheten av kortreiste
og storslåtte naturopplevelser i marka. Det er nettopp områdenes natur og fravær av teknisk
tilrettelegging som gir den høye opplevelsesverdier. Derfor støtter vi helhjertet fjerningen av
de såkalte «aktivitetsonene» og ber om at de også fjernes fra kommunens kartmateriale så
fort som mulig. Nærskogene trenger ingen tilrettelegging i form av aktivitetssoner for at den
brukes intensivt av folk flest til mangfoldige uorganiserte aktiviteter og til alle årstider.
LV har et godt samarbeid med bymiljøetatens skogavdeling og vi synes kommunen sørger for
mye god forvaltning av marka. Vi vil gi honnør til kommunens arbeid med restaurering av
myrer og en skogsdrift som fremmer en lysåpen og variert skog som innbyr til friluftsliv. Vi vil
likevel be om bedre informasjon fra kommunens side, også når det gjelder mindre tiltak, som
småhogster. Da kan vi unngå uheldige episoder som ødeleggelsen av Gamle gruvevei høsten
2020 og hogsten av en nøkkelbiotop ved Lilloseter høsten 2018. Vi vil dessuten oppfordre
kommunen til å fremme kunnskap om kulturminner i marka. Marka er rik på små og store
kulturminner, mange så gamle at de er automatisk fredet. Her ligger det mye spennende
historie, som bør løftes fram så flere får høre denne historien. Vi vil også minne om at etaten
har et ansvar for å opprettholde et variert løypenett i marka. Lillomarka har mange fine
turveier og skiløyper som ivaretar behovene til de som ønsker brede oppkjørte løyper til
langrenn og skøyting. I tillegg har Lillomarka et godt nettverk av natur løyper som skal kjøres
opp med skuter når snøforholdene tillater det. Vi har en opplevelse av at denne oppgaven har
lav prioritet. Det er viktig at disse naturløypene blir bevart og vedlikeholdt slik at
opplevelsesverdien bevares.
Innspill om arealbruk:
Bånkallia er området mellom Romsås og riksvei 4 og forlengelsen nordøstover nesten helt inn
til Bamsetjern. Dette området ligger i byggesonen, men Lillomarkas Venner har i flere år
jobbet for at den delen av dette området som ikke allerede er bebygget må inn i marka eller
vernes på annen måte. I Bånkallia er det registrert flere viktige naturtyper, og
Miljødirektoratets naturbase viser at Bånkallia er et område med arter av stor og særlig stor
forvaltningsinteresse, både lokalt, regionalt og nasjonalt verneverdige naturtyper finnes her.
Området er rikt på kulturminner, i tillegg til at det er et svært viktig område for friluftsliv og
naturopplevelser og en viktig innfartsåre til marka. I vår tid, da presset på artsmangfoldet er
enormt vil det være forvaltningsmessig helt uakseptabelt å bygge ned disse verdiene.
Vennlig hilsen
Lillomarkas Venner v/Elin Langsholt (sign.)
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