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Lillomarkas Venner 
 
  
       Oslo, 2006-09-11 
Høringsuttalelse til forslaget til 
Flerbruksplan for Oslo kommunes  skoger 2006-2015 – områder for idrett 
 

Lillomarkas Venner ser med beklagelse på at Friluftsetaten igjen fremmer planforslag for deler av marka 
uten at disse er del av en totalplan for områdene. I begge de foreslåtte områdene ved Linderudkollen og i 
Grefsenåsen er det kun en brukergruppes interesser som er vurdert og synliggjort i planarbeidet. 
Områdene slik de er inntegnet dekker store markaområder, som er viktige rekreasjons-/turområder for 
lokalbefolkningen i alle årets 12 måneder.  
Vi mener planene om å regulere arealer i Grefsenåsen og ved Linderudkollen til idrettsformål må bør stilles 
i bero til det foreligger en dokumentasjon, analyse og synliggjøring av alle de ulike brukergruppenes 
interesse i området.  

 
Grefsenåsen er med sin særegne beliggenhet, som en halvøy ut i et tett bebygget område, et svært sårbart og mye benyttet 
friluftsområde. For store befolkningsgrupper, fra Nordre Åsen, Disen, Lofthus, Grefsen, Tonsen, Sinsen og Løren, er dette den 
viktigste innfallsporten til marka. Åsen er også ”hundremetersskog” for en rekke barnehager og omkringliggende skoler som 
bruker åsen som undervisnings-, utflukts- og opplevelsesområde.. Det omfattende nettverket av stier og rasteplasser oppover 
åsen gjenspeiler tydelig denne omfattende bruken. Dette tilsier en ekstra aktsomhet når det gjelder inngrep og bruksendringer.  

På kartet over Grefsenåsen er stier ikke inntegnet. Gjennom området går alle de stier og skiløyper som bringer folk som bor 
syd for marka inn i resten av Lillomarka. Den eneste gjenværende skiløypa som bringer turgåere videre inn i marka krysser 
alpinanlegget der de to nedfartene og heisene møtes og skiløypa går rett over oppbremsingsområdet på nåværende 
Grefsenkleiva, uten at dette er tydeliggjort. Det er også eneste adkomst for skoler og barnehager i disse områdene. Dersom 
kommunen ønsker at beboerne i disse områdene fortsatt skal ha tilgang på marka som skigåere uten å måtte benytte bil, må 
denne skiløypa sikres. Tilbringerheisen vil ytterligere forverre forholdene for denne brukergruppen av marka. Det er laget 
planer for å utbedre deler av denne løypetraseen slik at den kan bli maskinelt preparert.  

I tillegg er et alpinanlegg i bruk også i lange perioder med ordinær turgåing på sti (barmarksferdsel) og disse interessene er 
heller ikke tydeliggjort. I dag er Grefsen kleiva og den såkalte familieløypa atskilt med et stort skogområde. Dette er et mye 
brukt turområde i tillegg til at det er et viktig tilholdssted for elg og rådyr vinterstid. I dette området finner vi også (eneste 
gjenværende?) forekomst av orkideene Brudespore og Nattfiol. Dette skogområdet er også lagt innenfor idrettsområdet. 
Grefsenkollen alpinanlegg har tidligere fremmet forslag om forlengelse av skitrekk til åsens høyeste punkt. Dette ville endre 
hele byens grøntprofil fra store deler av sydlige Groruddalen. Vi ser med bekymring på at denne åskammen også er tatt inn i 
området. Bevaring av vegetasjonsbildet er viktig, både for turgåere og som en del av åsens grøntprofil sett fra Groruddalen.  

Lillomarkas Venner ser på hoppanlegget og alpinanlegget som et positivt element blant mangfoldet av aktiviteter i marka, men 
mener at alpinanlegget må videreutvikles som et tilbud til lokalbefolkning og at det har en beliggenhet som er uforenlig med 
ambisjonene om et større konkurranseanlegg. Anlegg som innebærer kunstsnøanlegg medfører omfattende inngrep i 
mulighetene til fri ferdsel i de periodene, sen høst og tidlig vår, hvor disse områdene er i bruk som turområder 
(barmarksferdsel). I tillegg innebærer økt bruk av kunstsnøanlegg en betydelig støylegging av stadig større områder.  

Grefsenåsen er i dag et område som allerede har måttet tåle inngrep langt over smertegrensen og vi kan ikke akseptere at det nå 
åpnes for ytterligere tiltak som er med på å redusere områdets bruksverdi som turterreng uten at det på forhånd er gjennomført 
en reell analyse av interessene i området.  

Når det gjelder Linderudkollen, omfatter omrisset som er angitt på kartet store områder som i dag ikke er benyttet til 
organisert idrettsaktivitet og som er viktige turområder, Spesielt gjelder dette områdene nord og nordøst for hoppbakkene mot 
Linderudseterhøgda, hvor det er et stort nettverk av fine turstier, som ikke er avtegnet på kartet, med utsikt og et veldig variert 
vegetasjonsbilde. 

Friluftetaten skriver i sitt brev at:  
Friluftsetatens forslag til avgrensninger er ment å gi sterke føringer om hvor det har noen hensikt å fremme forslag om 
utbygging av markarelaterte idrettsanlegg. Uansett må anleggsforslagene avklares med Friluftsetaten som forvalter av 
grunnen i henhold til de vedtatte retningslinjene for behandling av anleggssaker i Oslo kommunes skoger.  
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Lillomarkas Venner vil igjen framholde sitt krav om at det utarbeides en totalplan, basert på en bred analyse av hele området, 
hvor de ulike brukerinteressene, geologiske forhold, vannressurser, flora og fauna blir dokumentert og belyst, før man fatter 
ytterligere vedtak om enkeltanlegg/ inngrep i Grefsenåsen.  Vi forventer at man nå i Oslo Kommune, tar tak i problematikken 
rundt denne markadelen og ser til at ytterligere inngrep og bruksendringer stilles i bero til et slikt planarbeid er utført.  
 
Oslo kommune skriver selv i sine retningslinjer for marka: 
Oslo kommunes skoger skal være et fristed, der menneskene skal kunne oppleve naturens ro og stillhet og drive friluftsliv og 
idrett. Naturen, det tradisjonelle friluftslivet og Markakulturen 
• Det tradisjonelle friluftslivet i nær kontakt med naturen skal søkes tilgodesett i det meste av  nærområdene 
Og videre 
• Konsekvensen av vinteranleggene for sommerbruken må tillegges stor vekt. 
 
Vi forutsetter at kommunens egne organer og etater følger opp dette! 
 
For styret i Lillomarkas Venner 
Hilsen 
 
Elin Langsholt 
tel 22959482 
egl@nve.no 


