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Side 2 

Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 272 betalende medlemmer (pensjonister, enkeltmedlemmer, 

studenter, familier). Det er en økning på 30 medlemmer i løpet av året. I tillegg hadde vi 16 

foreninger/borettslag som medlemmer.  

 

Styremedlemmer og tillitsvalgte 
Etter valg på årsmøtet 27.03.2012 har styret har bestått av: Frode O. Hansen, styreleder, Iver Elde, kasserer, 

Arvid Malmén, sekretær, Tore Faller, Unni Pedersen, Rolf Norum, Peer Olav Østli, Bente Økland, Inger 

Marie Stigen 

Varamedlemmer: Bjørn Einar Sakseid, Bård Tveter 

Revisor: Hans Petter Gulbrandsen. 

Valgkomite: Arvid Nordlie og Terje Marstein 

 

Styremøter 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2012.  Vi har etter hvert lagt styremøtene til de nyrenoverte lokalene som 

Grorud bydel disponerer i Grorudveien 3. Dette har vært meget tilfredsstillende, og vi vil gjerne fortsette å ha 

møtene der forutsatt at vi får til en akseptabel avtale om bruk av lokalene. 

 

Årsmøtet 27. mars 
Årsmøtet ble avholdt i Grorud idrettslags lokaler med 29 fremmøtte. Etter årsmøtet hadde Tore Faller et 

engasjerende foredrag med tema: ”Solemskogen – skogsgrenda i storbyen”.  Vi fikk under veis bl a se mange 

gamle og interessante bilder fra nybyggertiden på Solemskogen. 

 

Medlemsmøte 7. november 
Det har vært styrets ønske å få en nærmere kontakt med medlemmene. Medlemsmøtet i Grorudveien 3 var i så 

måte vellykket hvor Egil Bendiksen først holdt et meget godt foredrag med fremvisning av naturbilder under 

tittelen: "Gammelskogperler i Lillomarka – kilde til naturopplevelse og biologisk mangfold".  Etter foredraget 

ble det orientert om Huken og planer for bygging i marka på Ravnkollen.  Det ble reist mange spørsmål, og det 

ble en engasjert debatt. Styret ønsker å fortsette med flere medlemsmøter fremover. 

 

Turer 2012  
Lillomarkas Venner arrangerte tre turer i 2012 med tema fugler, blomster og sopp. 

 

Fugletur til Hestejordene søndag 13. mai 

Eric Roualet fra Norsk Ornitologisk forening har holdt flere interessante fugleturer for Lillomarkas venner 

gjennom flere år. Søndag 13. mai var første oppmøte for supermorgenfugler kl. 6, mens de litt mer moderate 

morgenfugler ble hentet kl. 8. Møteplassen var på parkeringsplassen ved Krigsskolen og turen gikk over de 

rike Hestejordene i morgentimene hvor tilsammen 13 deltakere beundret fjærkledte sangere. 36 fuglearter ble 

notert. 

 

Villblomstenes dag 17. juli på Hestejordene og Kolås 

Søndag 17. juli arrangerte botanisk forening villblomstenes dag over hele landet. Lillomarkas venner 

arrangerte i den forbindelse en tur i samarbeid med Botanisk forening over de rike Hestejordene og den 

spennende Kolås. Over 40 mennesker i alle aldre møtte opp. Botaniker og daglig leder i Biofokus, Terje 

Blindheim, stilte atter en gang velvillig, kunnskapsrik og engasjerende opp for Lillomarkas venner. Denne 

gangen hadde han med seg sin kollega biolog Kjell Magne Olsen som har stor oversikt over både planter og 

dyr. Kjell fortalte blant annet om de spennende humlene som er så viktige for pollinering hos mange planter. Vi 

fikk demonstrert mange vakre villblomster denne dagen, bl.a. flere orkideer på Kolås. 

 

Sopptur 16. november over Røverkollen, forbi Aurevann til Lilloseter 

Høstens sopptur ble en hyggelig og lærerik tur med mer sopp enn man først hadde sett for seg i dette dårlige 

soppåret. De 15 deltakerne som møtte opp ved Romsås kirke fikk 2 av Norges største soppeksperter som 

turledere gjennom flott natur. Professor Klaus Høiland fra universitetet var hovedleder gjennom hele den 

ganske lange turen til Lilloseter, mens NINA-forsker og tidligere leder i Lillomarkas venner, Egil Bendiksen, 

guidet oss gjennom den flotte, gamle skogen i Røverkollia. 9 deltakere holdt koken med Klaus helt opp til 
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Lilloseter hvor vertskapet Soot disket opp med skillingsboller og eplekaker og ytterligere 3 nye deltakere 

dukket opp. Det ble plukket en hel del traktkantarell på turen, noe vanlig kantarell og en hel kurv med 

fåresopp. Den meget giftige og farlige hvite fluesoppen ble også funnet. 

 

Verneplanarbeid i marka – vern av frilufts- og naturområder 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) sendte 3. mai ut brev med melding om oppstart av 

verneplanarbeid etter markalovens § 11 for til sammen 28 områder. Ett av disse områdene er et forholdsvis 

stort område i Lillomarka. Området omfatter Store Gryta, Revlikollen, Slengfehøgda, Grytlihøgda, 

Grytedalen, Granberget, samt områder øst 

og vest for søndre del av Nordre Langevann 

(se kartskissen).  

For en del av dette området har flere 

skogeiere kommet med tilbud om frivillig 

vern etter naturmangfoldsloven som 

innebærer erstatning til skogeierne.  

Styret har i brev til FMOA uttrykt 

tilfredshet med vern av det omtalte området, 

trass i at flere foreslåtte områder i 

Lillomarka ikke ble tatt med. Noen av disse 

områdene er for øvrig vernet for friluftsliv i 

”Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 

2007 – 2015”, så vi må sette vår lit til at 

disse områdene videreføres som 

verneområder for friluftsliv.  

En viktig problemstilling i forbindelse med 

vern etter § 11 i markaloven er usikkerheten 

som er knyttet til erstatningsordningen. 

Styret påpekte derfor i brevet til FMOA 

viktigheten av å få til en sikker 

erstatningsordning som skogeierne kan 

akseptere. Hvis ikke, vil en av konsekvensene kunne bli at skogeiere bruker lista over områder som er foreslått 

vernet som grunnlag for hogstmeldinger.   

 

Huken pukkverk  
I 2012 har byrådet fulgt opp bystyrets vedtak fra juni 2011 om framlegging av plan og dato for avvikling. 

Hele styret i Oslo Vei AS ble skiftet ut av generalforsamlingen v/byråd for kultur og næring. Nytt styre med 

ny styreleder var klart 20. september. Samme dato meldte byråden at Huken skulle avvikles innen 31.12.2014.  

Oslo Veis nye styre fant etter kort tid ut at det sto dårlig til med selskapets økonomi. Orienteringssak til 

bystyret om avviklingsdatoen skulle opp i bystyrets møte 24. oktober, men ble utsatt p.g.a. sjokkmelding om at 

Oslo Vei var nær konkurs. Oslo Vei AS ble slått konkurs 7. desember. På bystyremøte 12. desember ble 

Kontrollutvalget bedt om å sette i verk en granskning av hva som har skjedd i Oslo Vei AS. Orienteringssaken 

ble sendt tilbake til byrådet. I dag er det bostyret som har råderett over Oslo Veis midler i Huken-området, og 

det er foreløpig uvisst hva som kommer til å skje.  

Lillomarkas Venner har vært representert i aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka”. Gruppa har vært 

aktive i hele 2012 og vært synlige i media, både i flere avisreportasjer, og leserinnlegg.  

 

Alna og Grorudparken 
Styret nedsatte en arbeidsgruppe for å utarbeide en presentasjon med Lillomarkas Venners ønsker for Alna og 

turveien nord for Grorud T-bane. Denne ble presentert for byutviklingskomiteen 30. oktober.  Vi hadde helst 

sett noe mindre inngrep i Grorudparken, særlig en mindre dimensjonert turvei ovenfor Kalbakkenbrua gjennom 

det smale skogpartiet og ikke så store betongkonstruksjoner langs elva (men setter pris på de hensyn som er 

tatt). Vi foreslår at området nord for T-banen videre oppover Alna skånes for store inngrep og heller kan bli et 

landskapsvernområde i en flott biotop som en buffersone opp mot marka. 
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Røverkollia 
I lia fra toppen av Røverkollens og vestover ned mot Steinbruvannet er det en variert og særegen natur som vi 

mener bør vernes. Styret har startet sonderinger for å finne ut om det er grunnlag for å starte en prosess for å 

verne området etter naturmangfoldloven.  

 

Barnehage på  Årvoll 
Det er avgitt høringsuttalelse til planforslag om utnyttelse av tomter sør for Oslo Østre skytterlags bane på 

Årvoll til barnehage. Lillomarkas venner gikk imot forslaget om å omregulere tomten til bygging av 

barnehage, og ba om det ble lagt større vekt på å sikre friområder og tilgang til marka. 

  

Hogst ved Solemskogen 

Det er fremmet klage overfor Oslo kommune på skader på vei og manglende rydding etter hogst rundt stier ved 

Solemskogen. I kommunens svar ble det lovet å rette skadene så raskt som mulig. 

 

Ravnkollveggen 
I 2012 fulgte styret opp med et brev til byrådet der vi bl.a. uttrykker ønske og behov for å gjennomgå saken på 

nytt fordi det er en prinsipielt viktig sak, både mht. Markaloven og naturområde i boligområde. Dette for å 

lære av saken og for å unngå at tiltak/prosedyrer automatisk kopieres i liknende saker. Vi oppfordrer også 

byrådet om å sette i gang en granskning av hva som skjedde da det ble gitt byggetillatelse til husbygging på 

1990-tallet, til tross for at området fra gammelt av var kjent som rasutsatt.  

 

Oslo kommune, Bymiljøetaten 
Bymiljøetaten har halvårlige møter for markaorganisasjonene hvor det blir orientert om status og planer for 

ulike saker både i Lillomarka og andre områder. På høstmøtet ble det bl a orientert om at det ikke er planer om 

hogst i Lillomarka i 2013. Styret har for øvrig løpende og god kontakt med nøkkelpersoner i etaten. 

 

Kommuneplan 2013, bygging i marka på Ravnkollen 
Det er blitt kjent at delplanen for Romsås i den nye en kommuneplanen inneholder plan om boligbygging i 

Lillomarka på den sørlige delen av Ravnkollen. Styret sendte 27. september et brev til Plan- og bygningsetaten 

med kopi til byrådsavdelingen for byutvikling og byutviklingskomiteen. Her påpekte vi at Lillomarka har vært 

utsatt for mange inngrep, bl.a. tre pukkverk. Vi uttrykte vår motstand mot å ta deler av Ravnkollen ut av 

marka, bl.a. fordi Ravnkollen er et yndet friluftsområde med blåmerket sti, inneholder verneverdig barskog, 

har flotte utsiktspunkter. En utbygging vil kunne ødelegge Ravnkollens naturlige og majestetiske profil. I 

ettertid er det fra enkelte hold kommet illevarslende forslag om å bebygge hele Ravnkollen, helt opp til Romsås 

kirke, et forslag som ble forkastet i 90-åra.  

 

Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016  
Oslo kommune har gjennom året hatt en prosess for å få innspill til en revidert plan for idrett og friluftsliv 

2013 – 2016. Vi deltok den 8. mai på et møte i Grorud bydel i Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) hvor 

bydelens lokale behov for tiltak innenfor friluftsliv ble drøftet og prioritert. Etter dette er det kommet et 

prioritert forslag til plan for hele Oslo kommune, som styret kommenterte i brev til Bymiljøetaten i Oslo av1. 

juni 2012. I vår uttalelse merket vi oss blant annet planens påpeking av Oslos utfordringer mht. 

levekårsforskjeller, og betydningen av idrett og friluftsliv som folkehelsetiltak, jfr. den nye folkehelseloven som 

trådte i kraft 1.1.2012. Vi understreket derfor viktigheten av at handlingsplanene for friluftsliv og idrett ses i 

sammenheng, og at folkehelseperspektivet bør få en tydeligere plan i handlingsplanen for idrett. 

I kommentaren til de prioriterte aktivitetene uttalte vi oss blant annet kritisk til skiskytterarena i et nedlagt 

Huken pukkverk, da et slikt anlegg neppe vil fremme frilufts- og idrettsinteressen blant de brede lag av 

Groruddalens befolkning.  Vi uttalte oss også om hvordan en planlagt ny helårstrase Lilloseter – Sinober – 

Burås bør anlegges, og påpekte at denne må utformes så skånsomt som mulig. 
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OOF og flerbruksplan for Marka 
Det har gjennom året vært mange møter om OOFs (Oslo og Omland Friluftsråd) flerbruksplan for marka, med 

representant fra Lillomarkas Venner, som på ny har gitt sin tilslutning til planen. I kjølvannet av dette arbeidet 

har det i OOF-regi også blitt arbeidet med kartlegging av 

 Kulturminner 

 Tiltak for friluftsliv og idrett, og vi har spesielt bidratt med kartlegging av 20 av utsiktspunktene i 

Lillomarka som vi mener er de aller beste 

 Kollektivtransport til egnede utgangspunkter for turer i marka 

 Utfartsparkeringsplasser 

LV har således deltatt i en stor prosess, og har bidratt med grunnlag til en ny applikasjon, Marka-app, som 

skal bli et nytt markakart for nedlasting på smarttelefoner, og hvor det også er markert registrerte 

kulturminner, de beste utsiktspunktene osv. Kartet skal dekke både Lillomarka og andre deler av Oslo-marka, 

og målgruppen er spesielt yngre brukere. 

 

Hogstmeldinger 
Som en del av vernearbeidet av marka gjør LV daglig innhenting av hogstmeldinger ved oppslag i 

markaportalen. Men hittil har LV erfart at meldingene legges ut opptil flere uker etter godkjenningsdato på 

søknaden fra skogeier. Ofte er det da for sent hvis en ønsker å klage, da klagefristen er 3 uker fra 

godkjenningsdato. 

 

Med ønske om å komme tidligere til informasjon om hogstplaner har LV vært i kontakt med 

Fylkesmannen i Oslo Akershus (FMOA) med formål å få tilsendt hogstmeldingene (søknadene 

fra skogeierne) før de godkjennes/legges ut på markaportalen.  LV vil fortsette arbeidet med å få til en slik 

ordning, som er bedre enn bare å være avhengig av nåværende oppslag i - og bruk av – den offisielle 

markaportalen. 

 

Lillomarka Arena 
I januar ga Miljøverndepartementet formell tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med 

reguleringsplan for Lillomarka Arena (tidligere også benevnt Lillomark Idrettspark) som ligger innenfor 

markagrensen.  Reguleringsarbeidet er påbegynt, og drives av Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Grorud 

bydel. Vi er blitt forelagt skisser til planer som vi har kunnet uttale oss om. Det vil bli planlagt en utvidelse av 

parkeringsplassen ved Badedammen, og vi har arbeidet for å få denne plassert på en skånsom måte selv om en 

blåmerket sti må flyttes litt vestover. Vi har ellers konsentrert oss om anlegg av nye skiløyper mot nord og 

nord-vest. Det ser ut til at de nye løypetraseene vil bli planlagt i et begrenset område slik at gamle, etablerte 

stier og særegen vegetasjon blir lite eller ikke berørt. Underlaget i traséene skal være bark eller flis. Slik det nå 

ligger an, ser det ut til at det hele vil bli planlagt på en etter forholdene akseptabel måte i forhold til nye 

inngrep i marka. Det gjenstår imidlertid å se hvordan den samlede planen blir, og vi vil prioritere høyt å følge 

videre med i planarbeidet for å kunne påvirke eventuelle uheldige forhold. 

 

Familieskidag 
Lillomarka Skiklubb arrangerte den 19. februar en vellykket 

familieskidag i Lillomarka Arena. Lillomarkas Venner bidro på forhånd 

med å opparbeide en kort naturløype i skogsterrenget i området. Vi bidro 

i tillegg med bål og grilling på dagen slik at det ble et hyggelig innslag for 

småbarnsfamiliene som møtte opp. 

 

Samarbeid med Lillomarka Orienteringslag 

 Turkart Lillomarka 

Lillomarka Orienteringslags nye turkart ble ferdig trykket denne høsten, 

og er nå til salgs flere steder lokalt og i Oslo sentrum. Lillomarkas 

Venner har samarbeidet med Lillomarka Orienteringslag om kartets 

bakside hvor det er flere bilder og nyttig informasjon om Lillomarka som 

vi har utarbeidet. På baksiden har vi også med informasjon om 

Lillomarkas Venner som annonse. Kartet er i målestokk 1: 25.000 og helt 

a jour mht skiløyper, blåmerkede stier, flere stedsnavn, flere 
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høydeangivelser, naturreservater mm.  

 LILL-O-DILT-poster i eventyrskoger 

Styret har tatt initiativ til et samarbeid med O-laget om å sette ut poster som inngår i O-lagets årlige 

turorientering ”LILL-O-DILTEN”.  Disse postene skal settes ut i områder som vi karakteriserer som 

eventyrskoger med preg av villmark. Lillomarkas Venner vil være ansvarlig for å lage og gjennomføre et 

opplegg for informasjon og guiding. Det vil også kunne inngå enkel opplæring i bruk av kart og kompass. 

Hensikten er å gi turgåere og nye brukere muligheten til å oppdage naturen og skogen utenfor veiene i marka, 

og senke terskelen for å begi seg inn i skogen utenom stiene. 

 

Lillomarka Venners nettsider: www.lillomarkasvenner.no 
Arbeidet med å videreutvikle våre nettsider er videreført gjennom året. Innholdet på sidene er betydelig utvidet 

og forbedret. Det er gledelig at også medlemmer kommer med sine bidrag; spesielt mange gode naturbilder fra 

Lillomarka. Vi retter på nytt en stor takk til vårt tidligere styremedlem Elin Langsholt for arbeidet med å 

redigere og utvikle sidene gjennom året. Vi anbefaler alle å følge med på våre nettsider. 

 

Medlemsverving 
Styret ønsker flere medlemmer, og har delt ut informasjon om oss i postkasser i noen områder nær marka. Vi 

har også forsøkt å få mer mediaomtale om vår virksomhet. Vi har fått flere medlemmer, men tror det er stort 

potensiale for flere. Medlemsvervingen bør derfor prioriteres også i det nye året. 

 

Møter og befaringer 
Nedleggelse av Huken pukkverk: 

 Flere møter i Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” 

14. mars: Til stede på komitemøte Samferdsels- og miljøkomiteen.  

 19. september: Til stede på Støyforeningens konferanse. 

 20. september: Østlandssendingen  

 10. oktober: Til stede på komitemøte Samferdsels- og miljøkomiteen. 

Lillomarka Arena, Grorud bydel: 

 5. august: Brukermøte i Grorud bydel om status og planer 

 november: Gjennomgang av status og planer spesielt for styret Lillomarkas Venner 

Oslo kommune, Bymiljøetaten 

 21. juni: Halvårlig kontaktmøte med bl a orientering om nærskogområder og kulturminneregistrering. 

 4. desember: Halvårlig kontaktmøte med orientering om bl a hogstplaner 2013 

Oslo kommune, Vann- og Avløpsetaten: 

 26 juni: Befaring i Grorudparken ved Alna ved prosjektleder Johan Steffensen. 

Oslo og Omlands Friluftsråd: 

 8. mars: Møte med byråd Ola Elvestuen og Flerbruksplanen 

 16. april: Flerbruksplan, kulturminneprosjekt, kollektivtransport til marka, utfartsparkering, sykling 

 14. mai: Møte i Nittedal Rådhus om flerbruksplan og kulturminner i Lillomarka, Nittedal og 

Romeriksåsen 

 18. juni: "Marka-app", dvs. ny kartapplikasjon for smarttelefoner med angivelse av kulturminner, 

utsiktspunkter mm, standarder for skilting og merking, verneområder. 

 oktober: Tiltak for idrett og friluftsliv 

 30. oktober: Gjennomgang av OL-anlegg og idrettsanlegg som vurderes planlagt i marka 

 13. desember: Kulturminner 

Andre møter og befaringer: 

 8. mai: Møte i Friluftslivets samarbeidsutvalg i Grorud bydel om plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016. 

 26. juni: Befaring langs Alna ved Grorudparken med Johan Steffensen fra Vann og avløpsetaten. 

 30. oktober: Deputasjon hos byutviklingskomiteen om Alnaelva nord for Grorud T-bane.  

 31 oktober: Møte med Lillomara O-lag. 

 7. november: Medlemsmøte i Lillomarkas Venner. 


