Partienes svar til Lillomarkas venner
Lillomarkas venner har stilt spørsmål til Oslopartiene om våre to viktigste saker:
Spørsmål om Ravnkollen: Vil ditt parti, i valgkampen og etter valget, gå IMOT et eventuelt forslag om å
ta hele eller deler av Ravnkollen ut av Marka, med boligutbygging som formål, i bytte med andre
områder?
Spørsmål om aktivitetssoner: Vil ditt parti gå IMOT opprettelse av aktivitetssoner i Marka utover
områder som allerede er avsatt til idrett og aktiviteter?
Lillomarkas venner ønsker å takke partiene for å oppklare hvor de står i våre to viktigste saker. Vi håper
svarene kan bidra til å danne grunnlag for stemmegivningen ved valget. Vi vil takke spesielt de partiene
som støtter oss i våre bestrebelser på å forsvare markagrensa og bevare Lillomarka og Oslomarka.
Svar fra partiene i tabellform (se også notene nedenfor tabellen):
Parti
AP
Frp
H
KrF
MDG
Rødt
SV
V
Demokratene
Pensjonistpartiet
SP

Mot bygging på Ravnkollen?
JA 1)
JA 3)
NEI 4)
JA 6)
JA 8)
JA 9)
JA 10)
JA 11)
JA 13)
JA 14)
JA 15)

Mot ”aktivitetssoner”?
JA 2)
NEI 3)
NEI 5)
NEI 7)
JA 8)
JA 9)
JA 10)
NEI 12)
JA 13)
JA 14)
JA 15)

1) Oslo Arbeiderparti har ikke besvart våre spørsmål. Det har lenge vært uklart hvor Oslo AP har stått i
Ravnkollensaken etter at Grorud AP i 2014 stemte igjennom utbygging av Ravnkollen i bydel Grorud.
Fredag 28. august kunne Akers avis Groruddalen melde at Oslo AP har besluttet å gå imot utbygging.
2) Oslo Arbeiderparti har ikke besvart våre spørsmål, men i Dagbladet tirsdag 25. august gikk Raymond
Johansen ut og sa klart ifra om at AP går imot forslaget om ”aktivitetssoner”. Vi har også fått bekreftet
fra flere hold i AP at partiet vil stemme imot forslaget i Bystyret.
3) Oslo Frp har ikke besvart våre spørsmål, men vi har fått følgende svar fra Grorud Frp: ”Vi er sterkt i
mot rasering av marka, og utbygging på Ravnkollen, så vi stemmer mot utbygging, og mot å opprette
nye soner i marka til idrett.” Vi kjenner til at Oslo Frp går imot utbygging av Ravnkollen.
Frp har stemt FOR opprettelse av aktivitetssoner i Byutviklingskomiteen.
4) Oslo Høyres svar lyder: ”Oslo Høyre er i utgangspunktet positiv til å vurdere tre områder som er
foreslått lagt inn i byggesonen, inkludert Ravnkollen. Etter offentlig ettersyn av kommuneplanen er det
kommet endringer i saken og den vil legges ut på ny høring.”

5) Oslo Høyres svar lyder: ”Oslo Høyre støtter aktivitetssoner slik det er foreslått i kommuneplanen som
nå er til behandling i Bystyret. Med aktivitetssonene ønsker vi å bidra til at flere kommer seg ut. Marka
skal fortsette å være åpen og tilgjengelig for alle. Det er ikke slik at aktivitetssonene blir et fysisk hinder
eller skal fylles med store idrettshaller. Sonen skal være en del av Marka som alle skal kunne ferdes i og
bruke. Alle tiltak skal være i tråd med Markalovens formål og er her, som ellers i marka,
søknadspliktige.”
6) Svaret fra Oslo Krf lyder: ”Oslo KrF sier nei til utbygging av hele eller deler av Ravnkollen.”
7) Svaret fra Oslo Krf lyder: ”Når det gjelder forslaget om aktivitetssoner i randsonen til Marka er vi i
utgangspunktet positive, men vi legger til grunn at det skal legges til rette for mange ulike typer bruk av
Marka og at det må unngås at disse kommer i konflikt med hverandre.”
8) Svaret fra MDG lyder: ”Ja. Miljøpartiet De Grønne mener at skogene rundt Oslo innehar nasjonalt og
internasjonalt unike naturverdier som må ivaretas. Vi har programfestet at vi vil aldri forhandle bort
Marka, at vi vil bevare Ravnkollen mot utbygging og ha varig vern av Ravnkollen. Bevaring av
markagrensa er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet.
Ja. Miljøpartiet De Grønne har programfestet at vi går i mot opprettelse av aktivitetssoner som vil ta av
Oslomarkas areal. Miljøpartiet De Grønne vil føre en politikk som ikke bare beskytter dagens
naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer som har blitt ødelagt.
Miljøpartiet De Grønne vil utrede muligheten for Lillomarka som naturreservat.”
9) Svaret fra Rødt lyder: ”Ja! Rødt vil jobbe mot et evt. forslag om å ta hele eller deler av Ravnkollen ut
av Marka. JA! Rødt vil jobbe mot opprettelse av aktivitetssoner utover områder som allerede er avsatt til
idrett og tilrettelagte aktiviteter.”
10) Svaret fra SV lyder: ”JA SV går klart imot at Ravnkollen skal tas ut av marka til boligformål.
JA SV går imot opprettelsen av aktivitetssoner, slik byrådet foreslår i kommuneplanen. Det skal være lett
atkomst til marka for å fremme friluftsliv, og samtidig sikre at barnehager og skoler fortsatt lett kommer
inn i marka slik de i dag gjør.”
11) Svaret fra Venstre lyder kort og godt ”Ja”.
12) Svaret fra Venstre lyder: ”Vi kan ikke svare ja eller nei på det spørsmålet. I aktivitetssonene vil
Venstre verne om biologisk mangfold, eventyrskog og barnas 100-meterskoger.”
13) Demokratenes svar lyder: ”Vi støtter Lillomarkas Venner. Dere gjør et viktig arbeid for å bevare
markagrensen og markaloven. Svaret på spørsmål 1 om Ravnkollen: Ravnkollen vil for oss ikke være
aktuell for utbygging og vi vil gå imot nye forslag. Svaret på spørsmål 2 om: Aktivitetssoner: Vi vil gå
imot opprettelse av aktivitetssoner utover områder som allerede er avsatt.
14) Pensjonistpartiets svar lyder: ”Vi ønsker ikke utbygging av Ravnkollen til boliger. Ravnkollen bør
fortsatt være en del av marka. Bytte med andre områder er ikke aktuell politikk for oss. Pensjonistpartiet
går i mot nye aktivitetssoner i marka ut over hva som er i dag.”
15) Groruddalen Senterpartis svar lyder: ”Ja, vi vil gå imot et forslag om å ta hele eller deler av

Ravnkollen ut av marka. Denne motstanden er programfestet helt konkret i Oslo Senterpartis
kommunevalgprogram og gjentatt i groruddalsprogrammet som lokallaget vårt har
utarbeidet. Ja, vi vil gå imot opprettelse av aktivitetssoner i markas randsone utover områder
som allerede er avsatt til slike formål. Både osloprogrammet og groruddalsprogrammet vårt er
tydelige på at markagrensa skal ligge fast.”

