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       Oslo 26.4.2021 
 
Til 
Statsforvalteren I Oslo og Viken  sfovpost@statsforvalteren.no 

Kopi:  
Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no 
Sportsklubben Rye post@skrye.no 

NOTS kontakt@nots.no 
Maridalens Venner maridalensvenner@mobilpost.no 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus noa@noa.no 
Bydel Nordre Aker postmottak@bna.oslo.kommune.no 
 
 
 
 
 
 Sykkelanlegg I Maridalen landskapsvernområde 
 
Med tillatelse og bistand fra Bymiljøetaten er nå Rye Sykkelklubb i gang med å etablere et 
anlegg for terrengsykling som i sin helhet ligger innenfor Maridalen Landskapsvernområde (se 
vedlegg 1). I hovedtrekkene utbedres eksisterende stier, men det planeres og gruses 
sykkelstier på steder det ikke har vært stier fra før. (illustrasjonsfoto, se vedlegg 1, 
Innstegsløype ved Langsetløkka).  

Etter vår oppfatning bryter dette med landskapsvernområdets forskrifter, bestemmelse IV 
pkt. 1: 

1. Alle inngrep som vesentlig kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter er 
forbudt, herunder: 

Oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, tilbygg, ombygging og 
omfattende eksteriørmessige endringer av eksisterende bygninger og anlegg, fjerning 
eller inngrep i kulturminner som gamle hustufter, hageanlegg, rydningsrøyser, 
steingjerder, heste- og kjerreveier, stier m.m., plassering av midlertidige eller 
transportable campingvogner, skur, opplag m.m., fremføring av luftledninger, opplegg 
av flomlys, drenering og annen form for tørrlegging, graving, uttak, utfylling, planering 
eller lagring av masse, lukking av bekker og kanaler, gjødsling og bruk av kjemiske 
bekjempningsmidler, henleggelse av avfall, utslipp av konsentrert 
forurensningstilførsel. Opplistingen er ikke fullstendig. 
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Siden anlegget også innbefatter nyanlegg mener vi at deler av anlegget ikke dekkes av 
unntaksbestemmelsene V pkt. 6: 

6. Vedlikehold av eksisterende stier og løyper. 

og VI, Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse 
til:   

11.    Enkle tiltak for friluftslivet som ikke er i konflikt med verneformålet. 

Lenke til forskriftene finner dere her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2001-08-31-978 . 

Lillomarkas Venner vil derfor stille spørsmål til Statsforvalteren om Bymiljøetaten har søkt om 
dispensasjon fra verneforskriftene for Maridalen Landskapsvernområde ved å gi tillatelse og 
bistand til Rye Sykkelklubb for opparbeidelse av deler av nevnte anlegg som kan være i strid 
med forskriftene. 

Om så er tilfelle vil vi gjerne ha kopi av korrespondansen i denne saken. 

 

Med vennlig hilsen 

Lillomarkas Venner ved Elin Langsholt (sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


