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Isdammen – for alle! 

Eiendommen Isdammen er til salgs. Eiendommen ligger i sin helhet innenfor marka. 
Oslo kommune har med dette en unik mulighet for å sikre et verdifullt og svært mye 
brukt friluftsområde, tett ved byggesonen, for allmennheten. 

Isdammen har en lang historie som isleverandør før kjøleskapets tid, og her ble det skåret is så 
seint som i 1968. Store deler av det gamle isproduksjonsmiljøet, med dam, redskaper etc., er 
bevart, slik at stedet har stor kulturhistorisk verdi. Stedets status som kulturminne illustreres 
av at Bjerke bydel valgte seg nettopp Isdammen som bydelens bidrag i kulturminneåret 1997. 

I tillegg til at anlegget er en kulturhistorisk godbit, er det tilhørende tjernet klassifisert som 
verneverdig, som leveområde for flere amfibiearter. Det er en idyllisk naturperle, og da det i 
tillegg ikke finnes mange vannspeil i denne delen av marka, er tjernet et veldig populært 
nærutfartsmål. 

Eiendommen inkluderer også en skogteig innover i marka, som grenser til kommuneskogen i 
vest. I øst grenser den til et privateid skogområde, som Friluftsetaten arbeider med å få til en 
leieavtale for, slik at området sikres for friluftsformål. Med denne lokaliseringen, ville den 
aktuelle skogteigen kunne inngå i en forvaltningsmessig helhet hvis den ble overtatt av 
Friluftsetaten. Det går både rød- og blåmerka stier gjennom denne skogen, og området dekkes 
av et nytt naturkart med natursti for Årvollåsen. Skogen har stor rekreasjonsverdi. Deler av 
skogen inngår i et område med trolsk preg, noe som er med å heve opplevelseskvaliteten. En 
fin sumpskoglokalitet gjør teigen interessant med hensyn på biologisk mangfold. 

Det opparbeidete bolig- og hagearealet har et unikt potensiale. Med store deler av det gamle 
isproduksjonsmiljøet intakt, er det fristende å foreslå at det etableres et museum for 
isproduksjon, som i sin tid var en av de viktigste næringene i distriktet. Med de 
opplevelseskvaliteter og pedagogiske forutsetninger som denne eiendommen har, er stedet, 
alternativt, et fantastisk utgangspunkt for en eller annen form for friluftsaktiviteter rettet mot 
barn og unge. 

Eiendommen har en helt spesiell beliggenhet ved inngangen til marka, i et område der det bor 
mange mennesker og hvor det for tiden foregår en storstilt boligutbygging. Lillomarkas 
venner håper at Oslo kommune vet å gripe denne sjansen til å ta vare på et stykke av vår nære 
kulturhistorie og til å sikre at dette mye brukte nærområdet med tjern og opplevelsesskog 
kommer flest mulig til gode også i framtiden. 
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