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Hei!

Beklager sent svar.

Utsiktspunktene skal skjøttes etter behov. Jeg hadde en runde på de fleste i 
2016, men det er jo en 
kontinuerlig utvikling i hvilke punkter som er aktuelle for skjøtsel. 
Årvollsåsen har stått på to-do-lista helt 
siden 2016, men her bør det være en maskindrift med tanke på størrelsen på 
trærne her. Planen er å 
tynne godt i granbestandet, og la furuene stå. Foreløpig har det ikke passet inn
i driftsplanene til 
maskinlagene. Det er også en viss utfordring med utkjøring av virke i dette 
området. 

Vi kan derfor ikke garantere når akkurat denne jobben blir gjort, men det står 
på årsplanen at vi skal ta 
en gjennomgang av alle utsiktspunktene i løpet av sesongen, og vurdere hvilke 
som skal prioriteres for 
vedlikehold i år. 
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Hei Karianne og Bjørnar.

På Lillomarkas Venners årsmøte kom det opp spørsmål om vedlikehold av 
utsiktspunktene i Lillomarka. 
Det later til at det er bred oppfatning blant medlemmene at  utsiktspunktene er 
viktige både som turmål og 
for turgleden.

Har dere noen status for utsiktspunktene i kommunens skoger i Lillomarka, og 
noen plan  for vedlikehold? 

På møtet ble utsikten fra Årvollåsen spesielt nevnt, og hvor mange ønsker mer 
åpning. (Selv tror jeg det 
ville ha blitt veldig fint om man sparte de gamle furuene på toppen som nå 
omkranser utsikten mot øst, 
men fjernet underskogen slik at man fikk utvidet utsikten ved å kunne se mellom 
furustammene.)

Hilsen Håvard


