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Innspill fra Lillomarkas Venner til Nittedal kommunes forslag til planprogram for
kommuneplanen 2022 - 2034
Lillomarkas Venners takker for muligheten til innspill til planprogrammet for revisjonen av
Nittedals kommuneplan.
Vår forenings formål er å verne om Lillomarka som natur- og friluftsområde. Vi er derfor
hovedsakelig opptatt av arealdelen av kommuneplanen og har et særlig fokus på
opprettholdelse av markagrensa. Vedtak som det Nittedal fattet i forrige revisjon av
arealplanen om hensynssone for Bjønndalen, vil vi derfor gå imot. (Vedtaket ble nylig fjernet
av Miljø- og klimadepartementet).
Det er helt i tråd med vår visjon at kommunen vil utarbeide en arealplan som samsvarer med
FNs bærekraftsmål og implementere dem i sin virksomhet.
Vi er inne i en global naturkrise og situasjonen i Nittedal er alvorlig. 90 % av skogen er
flatehugget og bare 2% er løvskog. Kommunen bør gå foran med et godt eksempel i
forvaltningen av sin egen skog og i likhet med Oslo kommune sørge for overgang til
plukkhogst som fremmer lysåpen og variert skog. Videre bør kommunen stoppe hogst i
hekke- og yngletiden, harving samt sprøyting, og starte med restaurering av myr som er
grøftet og beplantet. På denne måten vil kommunen etablere skog som kan øke bestander av
rødlistede arter.
Lillomarka er nærskogen for en stor del av Nittedals befolkning og den er svært viktig for å
sikre biologisk mangfold. Varig vern av Lillomarkas lett tilgjengelige natur- og
opplevelsesverdier bør være et tema i arbeidet med kommuneplanen. Sammen med
Naturvernforbundet foreslår vi å gjøre mye av Lillomarka, herunder noe sørvest i Nittedal, til
landskapsvernområde etter naturmangfoldsloven, jfr. vedlegg. Hensikten er å sikre Lillomarka
for friluftsliv og mot ytterligere industriskogbruk. Loven åpner for erstatningsordninger for
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restriksjoner på skogbruket. Verneforslaget forutsetter vedtak av en forvaltningsplan og evt.
skjøtselsplan(er) for området.
Vi ønsker også å understreke at markas randsoner må behandles med spesiell varsomhet. Det
er områdenes natur og fravær av teknisk tilrettelegging som gir dem høye opplevelsesverdier.
Vi tenker i denne sammenheng særlig på skianleggene Bjønndalen, Sørli og Sagerud. I
førstnevnte er naturinngrepene store etter hogst, sprenging, grøfting og påkjøring av
fyllmasse. Ledbelysningen i anlegget og i lysløypene innover i marka er svært intens og står på
langt utover mørketiden. Denne lysforurensingen er skadelig både for mennesker og dyr.
Myra er drenert og vannreservoar for kunstsnøproduksjon planlegges. Dette vil forstyrre den
naturlige avrenningen gjennom bebyggelsen og ned til Nitelva. Ras og flom kan bli resultatet.
Vi etterlyser en helhetlig kommunal plan for arbeidet som tar nødvendige miljøhensyn.
Vi vil også oppfordre kommunen til å fremme kunnskap om kulturminner og kulturlandskap i
marka. Lillomarka er full av små og store kulturminner, mange så gamle at de er automatisk
fredet. Her ligger det mye spennende historie som bør løftes fram. Skjøtsel av de gamle
kulturlandskapene ved Lilloseter, Sørskogen og Sinober er også viktig.
Vår forening vil dessuten minne om at kommunen har et ansvar for å opprettholde et variert
løypenett. 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 naturløyper som bør 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.
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