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Årsmøtet 2006 ble holdt på Årvoll gård 29. mars med ca. 20 personer til stede. Etter årsmøtet 
ble det informert om annonserte turer og Gerd Tjomsland fra Miljøverndepartementet holdt 
foredrag om arbeidet med ny lov om vern av marka. 
 
Turer 2006 

Fugletittertur på Hestejordene 7. mai. Rundt 30 morgenfulger møtte opp tidlig en søndag 
morgen. Eric Roualet og Øyvind Trågstad fra Norsk Ornitologforening guidet oss gjennom 
vårfuglenes øredøvende morgensang. 

Nytteveksttur 24. mai. Turen startet fra Apalløkka skole, og fulgte gangveien nedover mot 
Rødtvet. Sigurd Engelhardt fra Nyttevekstforeningen fortalte om bruken av de mange 
nyttevekstene vi så på veien. Rundt 10 frammøtte var med på turen. 

Sopptur i skogen sør for Alunsjøen 19. september. Turen fikk en uheldig start, da en langvarig 
stans på T-banen gjorde at turleder Sigurd Engelhardt fra Nyttevekstforeningen kom 40 
minutter for seint. Dermed hadde godt og vel halvparten av de ca. 20 frammøtte gitt opp håpet 
om sopptur og gått hjem. Resten hadde imidlertid en veldig lærerik tur, med suveren 
soppekspertise til rådighet. 

 
Saker behandlet 2006 
 
Huken 

Oslo Vei brukte ren overrumplingstaktikk da de sendte ut forslag til planprogram for utvidelse 
og istandsettelse av Huken pukk- og asfaltverk den 8. juni med svarfrist den 16. august 2006. 
Dette er jo midt i ferietiden for mange og etter protester fra flere hold ble svarfrister forlenget 
til først i september.                                                                                                                        

Groruddalen Miljøforum, Alnaelvas Venner, Lillomarkas Venner og Selskapet til Grorud Vel 
fikk alle innbydelse om å delta i en referansegruppe for å påvirke planleggingen og 
utbyggingen av Huken pukk- og asfalt verk til beboernes beste. Da det skulle utformes et 
mandat for referansegruppen, ble det stilt krav om at denne måtte baseres på hypotesen om at 
det skulle bli noe av utbyggingen.                                                                                                 
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Da de overnevnte organisasjoner var i mot en utbygging, kunne vi ikke være med på disse 
premissene og avslo videre deltagelse, og dannet aksjonsgruppen ”Stopp Huken – vern 
marka”. For utarbeidelse av kommentarer til Planprogrammet har vi fått assistanse fra 
Breisjøgrenda Sameie og Lillomarka Orienteringslag.                                                              

Den planlagte utvidelsen vil strekke seg ca. 380 m nordover i terrenget og vil legge beslag på 
190 da. Samtidig er det søkt om å gå ned fra kote 213 til kote 200 også i det gamle bruddet 
Ved en utvidelse vil bruddet splitte Lillomarka i to deler i dette området og avskjære den 
eneste muligheten for å gå sti i stedet for på vei mellom Badedammen og Breisjøen. I nord vil 
et nytt brudd tangere et foreslått verneområde for friluftsliv. Det er også funnet en ny 
nøkkelbiotop innenfor utvidelsesområdet. 

Usikkerheten omkring Oslo Vei AS’ økonomiske og finansielle stilling i fremtiden gjør at 
man må spørre seg hva som kan skje om bedriften selges til en privat aktør. Vil konsesjonen 
for Huken automatisk følge med, eller vil kommunen ha mulighet til å endre på 
konsesjonsvilkårene? Det kan i den sammenheng nevnes usikkerhet om behandling av 
området etter avsluttet drift og om nedbygging av det betydelige lageret av gjenbruksmasser 
på Huken i dag. Det ligger nå ca 300 000 tonn gjenbruksmasser på Huken og store deler av 
disse har vært lagret der i flere år. Det er uakseptabelt ut fra gjeldene miljøforskrifter at 
asfaltmasser lagres på midlertidige depot over lang tid. 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy kan sette en stopper for planene om å utvide Huken 
pukkverk. Alle utbyggingsplaner innenfor markagrensen skal legges i fryseboksen i påvente 
av ny lov om Oslo-marka, men siste ordet i denne saken er nok ikke sagt. 

Les mer på hjemmesidene våre, www.lillomarkasvenner.no. 

Markagrensa og barnehage på Slattum.  

Nittedal kommune vil bygge barnehage innenfor Markagrensa ved Slattum Skole, og saken 
har versert to ganger i høst. 

Lillomarkas Venner har gått sterkt imot byggingen og synes at å gå inn i Marka til tross for 
flere tomtealternativer vitner om liten vilje til å opprettholde Markagrensa. Saken kan heller 
ikke sees isolert. Fra før har både Bjønndalen Bruk og Bånkall Pukkverk fått skifte 
uttaksretning inn i Marka, og Huken Pukk- og asfaltverk forsøker å få utvide lenger innover. 
Alle med begrunnelsen samfunnsnyttig formål. I Nittedal har kommunen sørget for å sette 
markagrensa et stykke inn i Lillomarka, noe som har ført til at det er bygd helt inn til 
Skyttaputten og kraftledningsgata. Og på Årvoll har skytebanen blitt flyttet lenger innover i 
Lillomarka. Lillomarka blir spist gradvis opp, og det er tydelig at vi trenger en ny Markalov. 

Hestejordene 

Hestejordeneprosjektet drives av lokale krefter, brukere av området som gjerne vil ta vare på 
det åpne kulturlandskapet og dets spesielle flora og fauna. Det åpne landskapspreget er 
fremdeles bevart, men gjengroing truer i dag randsonene, og aktiv skjøtsel må til for at ikke 
skogen skal overta. I prosjektets styringsgruppe deltar, i tillegg til lokale beboere, også 
Lillomarkas venner, Natur videregående skole, Sandås vel, Forsvarsbygg (grunneier), Oslo 
kommune v/Friluftsetaten og Plankontoret for Groruddalen og stiftelsen Siste Sjanse. 
Prosjektet startet opp våren 2000, etter et samlet initiativ fra Lillomarkas Venner, Siste Sjanse 
og Sandås vel, og skjøtsel i form av beiting, slått, rydding og hogst hindrer nå den mest akutte 
gjengroingen. 
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Hester har i flere år beitet på jordet nærmest bebyggelsen. I år ble et samarbeid med 
Beitepatruljen BA innledet. Beitepatruljen formidler kontakt mellom husdyreiere og 
forvaltere av områder med beitebehov. Hestejordene fikk låne 6 ammekyr med kalver fra 
Bjørnholt på Lørenskog, og dermed var det igjen kommet kuer på Hestejordene, for første 
gang på 50 år. Som landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen uttrykte det i en uttalelse 
om tiltaket på departementets nettsider: ”Kuene blir et trivelig innslag for turgåere i området, 
de holder kulturlandskapet åpent og skaper frodige blomsterenger - dette må kunne kalles et 
beitepolitisk kinderegg”. Kuene gikk på beite fra Sankthans til august. Da var graset oppspist 
på grunn av dårlig gjenvekst i det fine, men tørre sommerværet, og kyra måtte hjem til 
Lørenskog på kraftforing. Tre av dem kom imidlertid tilbake i slutten av august, og beitet 
fram til høstferien. 

Et omfattende dugnadsarbeid ble gjennomført for å klargjøre for storfebesøket. En trase for 
gjerdet måtte ryddes, og en rekke gjerdestaur ble solid fundamentert for å kunne stå noen år. 
Gjerdetråder og lettere avstandsstikker ble satt opp for å kunne demonteres igjen ved 
sesongslutt, slik at området blir åpent og tilgjengelig det meste av året. En vaktordning ble 
organisert gjennom sommeren for tilsyn med kuene og det elektriske gjerdet. 

I tillegg til at kuene har beitet godt unna og sørget for at denne delen Hestejordene nå nærmest 
framstår med et parkmessig preg, har lokale ildsjeler skåret ned mye småkratt med ryddesag, 
som ryddes bort og brennes utover høsten. Et annet skjøtselstiltak som er videreført denne 
sesongen, er hogst og rydding i bekkedalen ved Sørli. I løpet av vinteren vil årets tiltak bli 
evaluert og planer lagt for neste sesong. Å få etablert en samlet og oppdatert skjøtselsplan for 
området, som en felles rettesnor for den videre skjøtselen, er et mål i løpet av vinteren. Et slikt 
verktøy er viktig for at tiltakene som settes i verk er målretta og drar i samme retning. 

Søknad om MD-midler til opptrykk av Hestejordeneheftet 

Miljøverndepartementet stilte over statsbudsjettet 2006 midler til rådighet til tiltak 
gjennomført av frivillige organisasjoner. Tiltakene måtte gjennomføres i løpet av året. 
Lillomarkas Venner søkte om penger til et nytt opplag av infoheftet ”Hestejordene – Kolås, en 
oase i Groruddalen”. Heftet ble gitt ut høsten 2003 gjennom et samarbeid mellom Lillomarkas 
Venner og Sandås vel, Siste Sjanse, Oslo kommune ved Plankontoret for Groruddalen og 
Friluftsetaten, Forsvarsbygg og Natur videregående skole og Lillomarka O-lag. Det forteller 
om kulturhistorien, geologien og plante- og dyrelivet i dette populære friluftsområdet mellom 
Rødtvet, Linderud og Tonsenhagen. En del av stoffet er viet spørsmål og oppgaver knyttet til 
lokaliteter i området, og er laget spesielt med tanke på lærere, barnehagepersonale og 
naturfagentusiaster. Interessen for heftet har vært stor, og det er nå bare noen få hefter igjen 
av det opprinnelige opplaget. 

Behovet for heftet er like stort i dag som for 3 år siden, og søknaden ble innvilget med kr 
20 000. Med et tilskudd fra egen kasse på ca. kr 4000, finansierte dette et nytt opplag på 2000 
eksemplarer. Heftet vil bli delt ut i forbindelse med ulike arrangementer og vil kunne erverves 
ved å kontakte Lillomarkas Venner. Det vil også ligge til utdeling på Bjerke og Nordtvet 
biblioteker. 

Etterbruk av Oslo Pukkverk. Lillomarka Idrettspark. 

En ny runde om etterbruken av Oslo pukkverk vest for Badedammen kom i fjor. Planen er en 
idrettspark med langrennsstadion for rundløype inne i idrettsparken og inn i Lillomarka, 
BMX-bane, diverse skiaktiviteter for barn, skiskytteranlegg, golfbane, cricket, 
utfartsparkering, handicaptrasé o.s.v. 
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Lillomarkas Venner har vært mest opptatt av virkningen for markaområdene rundt, som støy 
fra snøproduksjonsanlegg, følgene av uttak av vann fra Badedammen, inngrep i terrenget 
p.g.a. langrennsløyper m.m. 

Oslo og Omland Friluftsråd kom i høst med en idé om en alternativ plan, en friluftspark. 
Planen om en idrettspark var blitt mye mer omfattende enn det en opprinnelig la opp til. 

En friluftspark kan inneholde skileik og akebakke, undervisningsbase for skoler og 
barnehager (lavvo/ gapahuk m.m.) idrettslekeplass med hinderløyper av naturmaterialer, 
klatretårn o.s.v. 

Lillomarkas Venner har sammen med flere andre organisasjoner sluttet seg til en felles 
uttalelse fra OOF om en friluftspark. Der tar en bl.a. opp problematikken om støy og 
vannuttak og redusert naturopplevelse i den framlagte planen, og etterlyser en helhetsplan for 
tilbakestilling av Oslo Pukkverk og Huken pukk- og asfaltverk. 

Les mer på hjemmesidene våre. 

Kunstsnøtrase fra Solemskogen 

Saken om en kunstsnøtrasé fra Linderudkollen via Solemskogen og Evensetermyra til 
Gruvelia, med mulig forlengelse til Breisjøkrysset og tilbake til Linderudkollen kom opp 
vinteren 2006. Det var Kjelsås idrettslag som hadde fått en del midler til et slikt prosjekt fra 
Sparebankfondet. Det dannet seg raskt sterke meninger både for og imot dette prosjektet. 
LV kom ikke med noen offisiell kommentar, men valgte i første omgang å sitte på gjerdet. 
Det ser nå ut til at dette ambisiøse prosjektet koker ned til at området rundt Linderudkollen får 
tilført ganske store oppgraderinger via Kultur- og idrettsetaten med tilhørende kunstsnøløyper 
der. Spørsmålet blir da om Kapteinsputten er stor nok for denne snøproduksjonen eller om det 
må tas vann fra Langvann eller Kringla. 

Dette er en løsning motstanderne av det større prosjektet kan godta ut fra prinsippet om at 
Linderudkollen ansees som et område tilrettelagt for idrett. Områder lengre inn i marka (som 
Evensetermyra) og beboerne på Solemskogen blir dermed spart for dette planlagte inngrepet. 
 
Linderudkollen idrettsanlegg 

Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsetaten, har lagt fram et skisseprosjekt for 
Linderudkollen idrettsanlegg. Prosjektet omfatter oppgradering av hoppanlegg og tilliggende 
langrennsløyper, og vil i perioder innebære en omfattende kunstsnøproduksjon. Sammen med 
Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum, er Lillomarkas Venner med på en 
fellesuttalelse om prosjektet, der vi bl.a. krever at spørsmålet om konsesjonsplikt for 
vannuttak til snøproduksjon må avklares før prosjektet føres videre, og dessuten ber om å få ta 
del i valg av løypetrase der denne foreslås å gå utenom allerede eksisterende løyper. 

Mer informasjon ligger ute på hjemmesidene våre. 

Vannstanden i Trollvann, spørsmålet om konsesjonsplikt ved uttak av vann til 
snøproduksjon 

Alle vassdrag i Oslomarka er vernet i Verneplan 1 for vassdrag, av hensyn til friluftslivet. Likevel 
legges det stadig fram nye prosjektplaner med storskala kunstsnøproduksjon basert på vannuttak 
fra små tjern med lite tilsig. Anlegget i det foreslåtte Linderudkollen idrettsanlegg er, for 
eksempel, dimensjonert for en snøproduksjon på størrelse med hele vintertilsiget til planlagte 
vannkilde, Kapteinsputten. Lillomarkas Venner mener det er viktig at konsekvensene av slikt 
vannuttak for økologien i berørte vann og myrer og for friluftslivet belyses på en faglig forsvarlig 
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måte, og har tatt et initiativ overfor Norges vassdrags- og energidirektorat for å få avklart 
spørsmålet om konsesjonsplikt for slikt vannuttak. Saken er en videreføring av et tidligere initiativ 
i forbindelse med den lave vannstanden i Trollvann sommeren 2005, som også kan ha skyldtes 
stor snøproduksjon sesongen 2004/2005. 

Deponering av masser i Grefsenkleivas nedre del 

Høsten 2005 ble Lillomarkas Venner gjort oppmerksom på en større gjenfylling i nedre del av 
Grefsenkleiva. Det viste seg, etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) var kontaktet om saken, 
at dette var en aktivitet som hadde pågått over flere år, som et ledd i opparbeidingen av nytt 
tilbringerskitrekk i Grefsenkleiva. PBE ga ansvarlige varsel om at det ville bli gitt pålegg om 
å fjerne massene, noe som ble gitt i juli 2006. Pålegget ble imidlertid trukket tilbake i august, 
da ansvarlige hadde sendt inn en søknad om å få godkjent tiltaket i forbindelse med en 
utvidelse av anlegget, og søknaden er under behandling. 

Mediaoppslag om utvidelse av Grefsenkollen skisenter 

Gjennom diverse oppslag i media har det blitt lansert store planer for Grefsenkollen skisenter. 
Lenger og flere traseer, terrengsykkelløyper om sommeren, 150 000 dagsbesøk og mulig OL-
arena er noen av planene. Det er flott med et alpinanlegg i denne delen av Oslomarka, men det 
er viktig å se til at ikke tilgjengeligheten for folk flest forringes hvis anlegget utvides.  

Grefsenkollen ligger omkranset av bebyggelse og har en viktig funksjon som 100-metersskog, 
småturområde og ikke minst innfallsport til resten av marka for mange som bor rundt. Som 
forsvarere av det enkle, naturnære friluftslivet, jobber vi for at allmennhetens behov for 
turterreng og naturopplevelser skal opprettholdes, og har skrevet et avisinnlegg om saken, se 
hjemmesidene. 

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger, områder for idrett 

I Oslo kommunes Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2006 – 2015, er et antall områder 
for idrett foreslått, bl.a. Linderudkollen og Grefsenåsen. I september kom en spesiell 
utredning av disse områdene ut på høring (se hjemmesidene). Friluftsetatens avgrensninger er 
ment å gi sterke føringer om hvor det har noen hensikt å fremme forslag om utbygging av 
idrettsanlegg. 

I vår uttalelse etterlyser vi en totalplan for områdene, som vurderer alle brukergruppers 
interesser samlet. I utredningen er det først og fremst idrettens interesser som er synliggjort. 
Både Grefsenåsen og områdene rundt Linderudkollen er viktige rekreasjons- og turområder 
for mange mennesker hele året rundt. Vi ber om at reguleringsplanene for disse områdene 
stilles i bero til det foreligger en dokumentasjon, analyse og synliggjøring av alle de ulike 
brukergruppers interesser i området. 

Skøytetraséer i Oslo kommunes skoger. 

Friluftsetaten har gått igjennom hele løypenettet i kommuneskogene og vurdert hvor en mener 
det er mulig å gi et tilbud til de som ønsker å skøyte. 

På skogsbilveiene er det for en stor del allerede to spor for klassisk og skøyting i midten. 

I Lillomarka er det foreslått en standardheving til to spor og skøyting på strekningene 
Monsetangen- Sandermosveien og Snippen – Sinober. På strekningen Breisjøkrysset – 
Steinbruvannkrysset skal det også foretas en standardheving. 
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Årvoll ridesenter 

Saken begynte i 2004 (se tidligere årsberetninger). Vårt primære ønske var at området skulle 
tilbakeføres til marka eller omgjøres til utfartsparkering. Sekundert ønsket vi at størrelsen 
skulle reduseres betydelig. 

Saken ble 21.09.06 behandlet av Bjerke bydelsutvalg med følgende vedtak: 

Bjerke bydelsutvalg avviser planforslaget om ridesenter på Årvoll. Belastningen på 
boliggatene vil være for stor i utbyggingsperioden, området som innfallsport til marka og 
nærheten til eksisterende turveier vil kunne gi varige begrensninger på dette området som 
rekreasjonsområde for nærmiljøet. 

Bjerke bydelsutvalg foreslår å foreta omregulering til offentlig formål (skole/barnehage) 

Saken er nå oversendt Byrådsavdeling for byutvikling og vil bli behandlet av bystyret i løpet 
av våren 2007. 

Ridetråkk 

Under fjorårets snørike vinter, var det noen som opplevde å få sine fotgåtte stier ødelagt av 
hestetråkk, og Lillomarkas Venner ble bedt om å ta opp saken. Etter å ha forhørt oss litt rundt 
og spurt Friluftsetaten om deres erfaringer, har vi ikke klart å identifisere dette som noe stort 
problem. Vi har ikke funnet det rimelig å ta opp temaet overfor ridesentrene rundt Lillomarka 
på et så spinkelt grunnlag, og lar saken bero inntil videre. 

Nyanlagt vei ved Badedammen på Grorud. 

Seint i høst oppdaget vi sjokkert at det var blitt laget en helt ny vei i det smale beltet mellom 
Bergensveien og Badedammen. I tillegg hadde et nytt toalett fått en svært uheldig plassering 
på en stor fylling ned mot vannet, og blå- og rødmerkede trær var hogd ned. Sole- og 
badeplassene i den søndre delen var ødelagt, og Badedammen hadde mistet sin identitet. 
Friluftsetaten kunne fortelle at det var en rullestolvei (som må ha en bestemt stigningsgrad), 
og at det var vanskelig å legge den i Bergensveien. 

Lillomarkas Venner har forståelse for at rullestolbrukere skal ha et tilbud, men mener at det 
må gjøres på en mest mulig naturvennlig måte, og har derfor bedt Friluftsetaten om å fjerne 
veien. Vi har også kommet med alternativer. Foreløpig har Friluftsetaten bebudet en befaring 
til våren når snøen har gått. 

Atkomst til Lillomarka ved Greibanen. 

For noen år siden ble den gamle atkomsten og turveitraséen ved Greibanen sperret av en 
nybygd garasje. Nå ser det ut til at denne atkomsten er sikret, ved at kommunen kjøper og 
selger arealer. I den forbindelse ”mister” vi 26m2 friområde, et flatt og for en stor del gruslagt 
område. Det har vi akseptert. 

Private og kommunale hogstmeldinger 

Hogstmeldingene for privat eide skogsområder i Lillomarka har vi før fulgt med i på 
Fylkesmannens miljøavdeling. De blir nå lagt ut på www.markaportalen.no. 
Det ble godkjent hogster nordvest for Burås i Nittedal. Området har ikke biologiske verdier 
som må tas hensyn til. 

Kommunens hogstplaner sendes direkte til LV. 
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Det er ikke planer om hogst i Lillomarka i 2007. Det er planlagt hogst i et tilgrensende 
område vest for Barlindåsen. I dette området er det flere kulturminner, som dyregraver, en 
kølabånn og en gammel hestevei. Kommunen har dels selv registrert at det må tas hensyn til 
disse. Lillomarkas Venner har gitt tilleggsopplysninger her og poengtert at det må tas hensyn. 
 
Turveier i Groruddalen 

Det ble holdt et ressursmøte hos Oslo og omland Friluftsråd (OOF) 11.9.06 med 
bydelspolitikere, velrepresentanter og brukerorganisasjoner, blant annen Lillomarkas Venner. 
Turveinettet i Groruddalen er mangelfullt, det mangler delstrekninger, det gjør at også 
eksisterende strekninger blir lite brukt. Friluftsetaten arbeider med noen av manglene. 

Etter møtet ble det, med innspill fra flere organisasjoner, sendt et brev til Bystyret hvor man 
ber om ekstra midler til turveiene. Noen hovedpoenger: Hovedtraseen D 10, fra 
Middelalderparken til Lillomarka/Gjelleråsmarka mangler passering av Hovedbanen ved 
Maria Dehlis vei, også er veien langs Alna mangelfull. Hovedtrase D 15 mellom Østmarka og 
Lillomarka mangler på vår side under- eller overgang ved T-banen og Trondheimsveien ved 
Rødtvet. 
 
Ulv i Oslomarka 

I forbindelse med ulvedebatten i media ble det blant annet spekulert rundt muligheten for at 
ulv kunne tenkes å slå seg ned i Oslomarka. De få ulvene som finnes i Norge befinner seg nå i 
hovedsak øst for Glomma, men det er ikke utenkelig at ett og annet streifdyr en sjelden gang 
kan bli observert i marka.  

Følelsene for ulv blant friluftsfolket er blandet. Noen er redde for ulven, mens andre synes at 
dette rovdyret hører hjemme i naturen vår og beriker naturopplevelsen. Norge har sluttet seg 
til Bernkonvensjonen, som bl.a. omfatter ulv, og dermed forpliktet seg til å holde ved like 
levedyktige bestander av denne arten. En og annen ulv som måtte streife våre skoger vil 
erfaringsmessig utgjøre en neglisjerbar risiko for folk på tur. Lillomarkas Venner ser totalt 
sett positivt på en slik forekomst av ulv, men vil ikke arbeide aktivt for å få den til å etablere 
seg i Oslomarka, i den grad det hadde vært mulig. 

Isdammen, initiativ for å få kommunen til å kjøpe eiendommen 

Utpå høsten ble eiendommen Isdammen på Årvoll lagt ut på salg. 40 mål tomt spekket med 
kulturminner og et lite tjern, kan være attraktivt for noen og enhver, men burde i særdeleshet 
påkalle oppmerksomheten til Oslo kommune, som her har en sjelden mulighet til å sikre seg 
en perle 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. Stedets status som kulturminne illustreres av at Bjerke bydel valgte seg nettopp 
Isdammen som bydelens bidrag i kulturminneåret 1997. I tillegg er det tilhørende tjernet 
klassifisert som verneverdig, i egenskap av å være leveområde for flere amfibiearter. Det er 
en idyllisk naturperle, og da det ikke finnes mange vannspeil i denne delen av marka, er 
tjernet et veldig populært nærutfartsmål. Eiendommen ligger ved inngangen til marka, i et 
område der det bor mange mennesker og hvor det for tiden foregår en storstilt boligutbygging. 
Lillomarkas Venner har gjennom brev og leserinnlegg oppfordret Oslo kommune til å gripe 
denne sjansen til å ta vare på dette stykket 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, se hjemmesidene. 
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Sykkelvettkampanjen ”Tråkk med hue” 

Politiet har tatt initiativet til denne sykkelvettkampanjen, som retter seg mot råkjørere på 
sykkel i marka. Gjennom informasjon og bevisstgjøring jobbes det for å skape gode 
holdninger og forebygge ulykker. Aksjonen støttes av mange organisasjoner, blant annet 
Lillomarkas Venner. 

Hjemmesider 

Lillomarkas Venner har i løpet av høsten 2006 fått opp nye hjemmesider på eget domene: 
www.lillomarkasvenner.no. Den offisielle e-postadressen vår er knyttet til samme domene: 
post@lillomarkasvenner.no. På hjemmesidene legger vi ut dokumentasjon knyttet til saker 
vi jobber med. Dermed kan alle som er interessert i å følge med på hva som skjer rundt 
forvaltning og nye planer for Lillomarka ha en kilde til informasjon her. 

E-post og innspill fra medlemmer og andre markaentusiaster er velkommen! 

Arkivet, deponering hos Byantikvaren 

Lillomarkas Venners arkiv har gjennom årene blitt både oppdelt og usystematisk. Nå har 
imidlertid et tidligere styremedlem, Erik Aurbakken, gjort en kjempeinnsats med å 
systematisere de tilgjengelige delene av det. Vår utfordring nå er å finne en varig løsning for 
oppbevaring av våre gamle sakspapirer. Det har ikke lykkes oss å finne hylleplass i noen form 
for offentlige arkiver lokalt, men det viser seg at Byantikvaren er interessert i å ta hånd om 
foreningsarkiver av denne typen, da de ser på det som verdifullt historisk kildemateriale.  

Det ligger nå an til at vi går inn for såkalt deponering av arkivet hos Byantikvaren. Det 
innebærer at materialet blir katalogisert av Byarkivet, som innlemmer det i sine samlinger, 
samtidig som LV, som deponent, beholder eiendomsretten og disposisjonsretten til det. Vi 
kan senere låne tilbake materialet, men innsyn i det vil i hovedsak være basert på at det er 
tilgjengelig på Byarkivets lesesal. Materialet vil også være tilgjengelig for andre, i tråd med 
prinsippene i bl.a. Offentlighetsloven, hvis det ikke gjøres noen spesiell avtale om 
tilgjengelighet. 

Ved å deponere arkivet vårt hos Byantikvaren vil vi ha en langsiktig løsning på 
oppbevaringen og tilgjengeligheten av det. Nye deler av arkivet vil deponeres med jevne 
mellomrom, etter hvert som saker avsluttes og får et litt historisk preg. 

Midlertidig Markalov. 

I påvente av den nye (permanente) Markaloven vil miljøvernministeren innføre et midlertidig 
vern av Marka som skal være på plass før sommeren, for å hindre nedbygging av viktige 
friluftsområder. Hun har bedt kommunene om ikke å vedta nye arealplaner eller gi 
dispensasjoner. 

Vårt håp er at denne loven kan hindre Huken Pukk- og asfaltverk i å utvide, og barnehagen på 
Slattum i å bli bygd innenfor Markagrensa. 

Deltakelse på møter, befaringer, utvalg mm. 

17. januar: Åpent møte om Huken i regi av FrP (Kirsten, Kjell Jon, Unni) 

24. januar: Møte hos Oslo SV om ny lov om vern av bynære marker (Unni) 

15. februar: Møte hos Friluftsetaten om korrigert versjon av Flerbruksplan for Oslo 
kommunes skoger (Unni) 
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23. mars: Aksjonsgruppa mot utvidelse av Huken i møte med Høyre på Rådhuset (Unni)  

4. april: OOFs årsmøte(Unni) 

24. april: møte hos Friluftsetaten om økonomisk støtte til friluftslivet (Unni) 

27. april: Befaring med Horntvedt ved Årvoll ridesenter (Grete) 

mai: Friluftslivets dag: Bjerke bydels aktivitetsdag på Trollvann (Grete og Kjell Jon) 

6. juni: Aksjonsgruppa mot utvidelse av Huken i møte med SV på Rådhuset (Unni) 

6. juni: Møte om grønne lunger (Unni) 

6. juni: Deltakelse på åpning av natursti m/naturkart over Årvollåsen (Grete, Signe, Elin). 

11. september: Møte om turveier i Groruddalen hos OOF (Randi og Elin) 

28. september: Befaring med Varingen ved Slattum skole angående artikkel om barnehage 
innenfor markagrensa (Unni) 

september: Åpen halvtime i Grorud BU-møte, fremmet sak om turveier (Elin) 

21. september: OOFs Friluftskonferanse (Laila) 

24.oktober: Representantskapsmøte og medlemsmøte hos OOF med tema: Særlov for Marka: 
Utfordring for kommunalt selvstyre og idrettens arealbehov (Randi og Unni) 

10. november: Befaring med Kultur- og idrettsetaten angående etterbruken av Oslo Pukkverk 
(Egil Bendiksen og Unni) 

13. desember: Gjensidig informasjonsmøte mellom Friluftsetaten og markaorganisasjonene på 
Skullerudstua. Start på møteserie etter retningslinjer fra bystyret. (Randi) 

Diverse møter gjennom hele året i aksjonsgruppa mot utvidelse av Huken (Steinar, Unni) 

Møter og arrangementer i Hestejordeneprosjektet (Elin) 


