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Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Grorud idrettslag med 24 deltakere. Etter årsmøtet fortalte 
Trond Enkerud fra Friluftsetaten i Oslo (FRI) om etatens rolle i forvaltningen av Oslomarka 
generelt og Lillomarka spesielt. Han fortalte om saksgangen i markasaker og hvordan 
organisasjoner og publikum kan påvirke og presenterte noen aktuelle Lillomarkasaker. 
Lysarkene fra foredraget kan ses på hjemmesidene våre. 

 
Turer 2008 

Fugleturer 

Vårens turer var viet fuglelivet, og var ledet av vår 
faste fuglekjenner Éric Roualet fra Norsk 
ornitologisk forening. 6. april møtte en liten gruppe 
opp og tok turen til Revlikollen og Slengfehøgda 
for å høre sesongens tidlige skogsfugler. 4. mai tok 
vi den populære Hestejordenerunden for å nyte 
morgensangen i kulturlandskapet. Turen hadde ca. 
20 deltakere. 

Friluftslivets dag 

Lillomarkas Venner (LV) var representert på Bjerke bydels arrangement ”Friluftslivets dag” 
på Trollvann i september. Vi stilte med natursti og vervebrosjyrer. 

 
Saker behandlet 2008 

Huken pukkverk 

I 2008 som i 2007 har arbeidet mot utvidelse av Huken pukk- og asfaltverk vært vår mest 
arbeidskrevende og viktigste sak. Gjennom aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka!”, der 
også Selskapet til Grorud vel, Breisjøgrenda sameie, Groruddalen Natur og ungdom, 
Lillomarka O-lag, Alnaelvas Venner og Groruddalen Miljøforum (GM) er med, har vi jobbet 
på flere fronter mot dette gigantprosjektet. som vil flytte pukk og asfaltproduksjonen 400 m 
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lenger inn i marka, legge under seg 142 da turterreng i et naturvernområde og 5-doble 
tungtrafikken gjennom nærmiljøet. Oslo Vei tok i januar/februar -08 kontakt med hvert enkelt 
av  bystyrepartiene for å informere dem om et revidert forslag til planprogram. Et av våre 
hovedkrav har vært at Plan og bygningsetaten i Oslo (PBE) skal pålegge Oslo Vei å 
gjennomføre en ny høringsrunde på det reviderte planprogramforslaget for utvidelse av 
pukkverket, da de endringene som ble foreslått i 2008 på mange punkter avviker vesentlig fra 

planprogramforslaget som ble sendt på høring i 2006. 
Aksjonsgruppa har hatt befaring i naturområdet bak bruddet 
med et viktig bystyreparti og med støtteorganisasjoner for å 
vise hva som ville gått tapt ved en utvidelse. Gruppa har tatt 
opp saken i åpen halvtime i bydelene Grorud og Stovner, har 
hatt stand på Ammeruddagene og har for øvrig arrangert 
markeringer og befaringer (med partier og organisasjoner) og 
gått ut i lokalpressen. Status for planene om utvidelse av 
pukkverket er nå at revidert planforslag ligger til behandling i 
Miljøverndepartementet (MD) og Bergvesenet. 

I løpet av høsten ble det dessuten klart at saksbehandlingen 
under første høringsrunde av planprogrammet på enkelte 
punkter hadde vært svært overflatisk. Skogsområdet som blir 
rammet av en eventuell utvidelse består av gammel, 

opplevelsesrik eventyrskog. Dette er en velkjent sak for oss lokalkjente, men dette poenget 
var ikke nevnt av relevante instanser under høringen. Skogsområdets verdi og egenart 
understrekes av at Oslo bystyre sommeren 2007 vedtok at størstedelen av det skulle inngå i et 
verneområde for friluftsliv, se Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger, 
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/brosjyrer_publika-sjoner/, en verneklausul Oslo 
kommune bruker på områder med spesielt høy opplevelsesverdi. Først høsten 2008 lyktes det 
LV å få bekreftet grensene til verneområdet på et rimelig detaljert kart (O-kart), slik at 
overlappingen mellom verneområdet og Hukenutvidelsen kunne dokumenteres. At utvidelsen 
av Huken ville føre til en rasering av et verneområde for friluftsliv, var ikke kommet fram 
under høringen, men LV har nå sørget for å informere alle involverte parter. 

Markaloven 

Like før jul ble lovforslaget til Markaloven lagt fram av MD på Grefsenkollen i selveste 
Lillomarka. Loven er en milepæl i arbeidet for å sikre Oslomarka, som den enestående 
ressursen for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse den er. Markaloven vil sikre en varig 
markagrensen slik den framgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”Markagrensen” 
datert 19. desember 2009. På dette kartet ligger Hukenområdet innenfor marka. 

Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” følger MDs arbeid med den nye Markaloven, 
og var til stede på Heidi Sørensens presentasjon på et møte i regi av Østmarkas Venner og ved 
feiringen av at Odelstingsproposisjonen om Markaloven gikk gjennom i Kongen i statsråd. 
Markagrensen er lagt inn som en del av selve loven, noe som gir større sannsynlighet for at 
den ikke blir flyttet enn om den hadde vært lagt i forskriften. Det er imidlertid lagt opp til 
mulighet for justeringer av grensa og en tilpasningsperiode for kommunene på 4 år. Her må 
det ikke skje justeringer som plutselig definerer Hukenområdet utenfor marka. Det er nettopp 
dette Oslo Vei og antakelig byrådet i Oslo kommer til å forsøke seg på. Markaloven blir 
behandlet i Energi- og Miljøkomiteen i Stortinget i februar/mars -09, og forventes lagt fram 
for Stortinget i løpet av vårsesjonen. Planen er at loven skal tre i kraft fra 1.9.2009. Se 
www.lillomarkasvenner.no for mer info. 
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Hogst i Lillomarka 

LV følger med på hogstmeldinger som legges ut 
på www.markaportalen.no , og jevnlig kommer 
det meldinger om hogst i Lillomarka. LV er 
opptatt av at skogen i Lillomarka, som grenser til 
Norges tetteste befolkede områder, forvaltes med 
stor vekt på hensynet til friluftslivet. Vi mener 
hele marka bør forvaltes i tråd med 
retningslinjene som gjelder for Oslo kommunes 
skoger, der det er et bærende prinsipp at ”… det 
biologiske mangfoldet skal bevares og videreutvikles. Forvaltningen skal ha frilufts- og 
verneinteressene som det bærende grunnlag og økonomiske hensyn skal underordnes disse.” 

Kringla – Nordre Langevannområdet, sør for Sinober 
Like før jul-07 kom meldingen om godkjente hogstmeldinger for 9 teiger sør for Sinober, som 
omfatter inntil 155 år gammel skog, som sammen med Revlikollen, Slengfehøgda, Grisputten, 
Grytebekkdalen og Granberget danner et større, sammenhengende område med verdifull, 
opplevelsesrik gammelskog. Sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 
påklaget vi hogsttillatelsen med det primære ønsket å få gammelskogområdet vernet. 
Sekundært støttet vi NOAs forslag om en omlegging av hogstføringen i mer skånsom retning. 
Klagen ble avslått i kommunen, men det ble satt krav om ikke å ta skog i nærheten av 
nøkkelbiotopen Lysthøgda nordvest for hogstområdet. Saken er nå oversendt Fylkesmannen i 
Oppland, der den ligger nå, for endelig vedtak.  
Se våre hjemmesider, www.lillomarkasvenner.no , for lenker til mer informasjon om saken. 

Fornyet godkjenning av hogstplan for området rett øst for Aurevann 
Hogstplanen omfatter et fint og mye brukt turområde med store deler relativt gammel og 
artsrik skog. Det grenser til det nylig opprettete Slattumsrøa naturreservat, og fungerer slik det 
står nå som en utvidelse av dette varierte og høyt verdsatte området. LV har påklaget 
hogsttillatelsen og oppfordret grunneier til å vurdere ordningen for frivillig vern av skog, som 
gir skogeieren rask, full og skattefri erstatning etter at vernevedtak er fattet. Området vil 
sannsynligvis kunne vernes med hjemmel i den kommende Markaloven. Klagen er ikke tatt til 
følge, bortsett fra en tilleggsforutsetning om utkjøring på frossen mark. 

Hogst nord i Årvollåsen 
Vi fant ikke grunnlag for å sende inn en formell klage i denne saken, men da utkjøringen skal 
skje via en mye brukt turvei, ba vi om tydelig skilting med tanke på syklister. Store stier 
krysser hogstområdet, og vi ba om at disse holdes kontinuerlig åpne. 

Felt ved Slattum: hogst før klagefristens utløp 
LV oppdaget at en teig ved Slattum var hogget en uke etter at hogsttillatelse var gitt. Med en 
slik praksis er det meningsløst med en klagefrist på 3 uker. Tilfellet er tatt opp med 
Regionkontor landbruk (RKL), som viser til at Markaforskriften faktisk tillater hogst før 
klagefristens utløp. Vi har bedt NOA og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) ta opp dette 
punktet ved neste gjennomgang av Markaforskriften. 

Slattumsrøa naturreservat 

Rett før jul ble den gledelige meldingen om fredning av Slattumsrøa naturreservat kunngjort. 
Dette er et nydelig område, drøyt 1400 da stort, lett tilgjengelig og mye brukt med 
eventyrskoger, trolske tjern og bortgjemte myrer. Verneprosessen er kommet i gang takket 
være ordningen for frivillig vern, der grunneier mot kompensasjon avstår et område, som 
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tilfredsstiller visse kriterier, til vern for kommende slekter. LV har i 
mange år arbeidet for fredning i dette området, og er svært fornøyd 
med prosessen. Se kart og informasjon på www.lillomarkasvenner.no. 

Markagrensejustering i Nittedal 

Markagrensa, slik den er offentliggjort som del av den framlagte 
Markaloven, er noe justert i forhold til tidligere grenser. Ved Skytta i 
Nittedal er den trukket noe innover i skogen, slik at deler av 
Slattumsrøa naturreservat nå faktisk ligger utenfor marka. Den delen 
som ligger utenfor faller sammen med et område som er regulert til 
idrettsanlegg. LV har henvendt seg til Nittedal kommune, 
Fylkesmannen og MD for å avklare saken. 

Hestejordene 

Gjenveksten i vårt lokale kulturlandskap på 
Rødtvet/Linderud er nok en sesong holdt i sjakk av et 
knippe sultne husdyr. Samarbeidet med Beitepatruljen BA 
fortsatte på Linderudbeitet, der ammekuer fra Bjørnholt på 
Lørenskog gikk på beite til høstferien. 4H-gården på 
Nordre Lindeberg har disponert Rødtvetbeitet. Ungoksene 
Sivert og Truls har rådet grunnen der, sammen med et 
varierende antall og varianter av kuer og hester. Lokale 
ildsjeler på Sandås gjør en kjempeinnsats med 
gjerdesjauing og kupass sommeren gjennom. Se www.lillomarkasvenner.no for mer stoff om 
saken.  

Snødeponi på Bånkall 

Arbeidet for å hindre at et av Oslos hovedsnødeponier skal 
lokaliseres et snøballkast unna verneverdige Bånkall gård 
fortsatte i 2008. I januar tok vi initiativet til et brev til 
Samferdselsetaten, der vi oppsummerte argumentene mot et så 
stort snødeponi på Bånkall, og ba om en ny utredning av 
lokalisering av snødeponier i Oslo. Brevet ble underskrevet av 
NOA, GM, Bånkall Gårds Venner og LV. For tiden ligger 
saken i bero, og vi avventer neste utspill. 

Jakt i Marka 

Norges Jeger- og Fiskeforbund ønsker at rådyrjakta i 
kommuneskogene skal begynne 1. august i stedet for 31. 
oktober. LV har, i likhet med bl.a. NOA og OOF, uttrykt 
motstand mot dette på grunn av ulempene for ikke jaktende 
turfolk. Det vil ikke bli jaktet i Lillomarka, men bl.a. i andre 
områder rundt Maridalen. FRI kjører en prøveordning med 
utvidet jaktperiode, og vil bedre informasjonen om jaktsaker til 
organisasjonene framover. 
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Linderudkollen kunstsnø langrennsanlegg 

Trasevalget for denne trenings- og konkurranseløypa er noe 
endret fra forrige runde, og går ikke lenger over 
Linderudseterhøgdene, noe vi ser som positivt. LV ba i vår 
høringsuttalelse Fylkesmannen vurdere om idrettsanlegg som 
dette uten videre kan unntas de Rikspolitiske bestemmelsene 
som er vedtatt i påvente av Markaloven. Vi er skeptiske til at 
det betydelig økte vannbehovet for kunstsnøproduksjon er 
tenkt dekket fra Kapteinsputten, samtidig som deler av snøen 

legges utenfor tilsigsområdet for dette tjernet, og ba om at vassdragsmyndighetene må vurdere 
tiltaket. Snøproduksjon er svært støyende, og vi ba om støydempende tiltak og at det må tas 
maksimalt hensyn til natur og friluftsliv ved opparbeiding og drift av traseer. Vi mener 
konkurranser ikke må blokkere for turfolkets bruk av løypene Se traseene og vår uttalelse på 
www.lillomarkasvenner.no .  

Utbedring av skiløypa Monsetangen – Sandemosveien 

FRI tar sikte på å utbedre skiløypa slik at den får helårs-
standard, dvs. er framkommelig på sykkel om sommeren og 
kan prepareres ved lite snø om vinteren. Dette vil knyte 
sammen to grener av skiløypenettet i Lillomarka. LV mener 
at en smal trase (1.5 – 2 m) vil være tilstrekkelig 
opparbeiding, og det estetisk mest tilfredsstillende. Det er 
viktig å gå skånsomt fram for ikke å ødelegge kulturminner i 
form av fangstgroper og kølabonner langs løypa. Traseen 
bør undersøkes nærmere med hensyn på kulturminner. 

Lysløypa Ammerud – Lilloseter 

Denne populære paradeløypa fra Ammerudbommen, som har vært i en sørgelig forfatning de 
siste åra, har vært under utbedring i et par år. Det har vært litt delte meninger om ryddingen 
og planeringen som vært gjort langs traseen, men i det store og hele tror vi løypa blir flott. 
Arbeidet stoppet opp pga ressursmangel høsten -07, og også høsten -08 var det tilsynelatende 
store forsinkelser. Vi har heiet på FRI og oppfordret til forsterket innsats på høstparten, sånn 
at løypa skulle stå der med ferske klopper og ryddet og fin til skisesongen, noe den nå gjør. 

Sykkeltrase Lilloseter – Sinober – Burås 

FRI utarbeidet 5 forslag til traseer, se våre nettsider. Styret ser 
i utgangspunktet ikke behov for en sykkeltrase gjennom 
hjertet av Lillomarka, med inngrep som grusing av strekk som 
ikke kan legges langs allerede opparbeida traseer. Men traseen 
er sterkt etterspurt av mange og synes urealistisk å få stoppet, 
og subsidiært ønsker vi en smalest mulig, skånsomt 
opparbeidet løype. En befaring i oktober viste stemning hos de 
berørte for alternativ 5, som også vi synes er det beste, selv 
om det innebærer to punkter med kavling over sårbare myrpartier. Det er foreslått å 
opprettholde en naturløypetrase, med høy opplevelsesverdi og en mer småkupert profil, 
parallelt med denne større skiløypa. LV støtter dette forslaget. Forslag om å opparbeide 
alternativ 5 og opprettholde naturløypetraseen ble sendt ut på høring på nyåret 2009, Se 
www.lillomarkasvenner.no . 
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Igjenbygging av sti på Kjelsås 

Når randsonen mot marka fortettes, hender det at stier inn i 
marka blir borte. Dette har nå skjedd på Kjelsås, der siste 
adkomst til marka mellom Akebakkeskogen og 
Solemskogveien, er bygget igjen. Stien gikk fra 
Rundhaugveien. Dette var en mye brukt, tidligere 
blåmerket, gammel adkomst til den blåmerka stien over 
Lachmannsfjell og en viktig stitilgang til Trollvann. Vi 
har, i samarbeid med berørte beboere og en barnehage, 
bedt om at PBE og FRI umiddelbart setter i gang det 
nødvendige arbeidet for å reetablere en alternativ turstiadkomst. OOF og Turistforeningen har 
støttet kravet. Kommunen mener at dette kravet om fortsatt allmenn adkomst til marka er av 
privatrettslig karakter, og at man må gå rettens vei for å prøve saken videre. Saken er klaget 
inn til Fylkesmannen, som støtter kommunens avgjørelse, og der står saken. Et av problemene 
i slike saker er at stengingen ikke blir fanget opp tidlig i saksbehandlingen. Vi tror problemet 
hadde vært mer synlig dersom FRI hadde fått nabovarsel i byggesaker der marka er nabo, noe 
de ikke gjør med dagens praksis. LV jobber videre for en saksbehandlingsprosedyre som i 
større grad fanger opp problemer i forbindelse med adkomst til marka. Mer info på 
www.lillomarkasvenner.no. 

Motorferdsel i marka 

LV er, i likhet med mange andre som forsøker å nyte skogens ro, grundig lei av mopeder og 
motorsykler som bryter forbudet mot motorferdsel i marka. Vi har i den anledning henvendt 
oss til FRI og foreslått en kraftig heving av gebyret for slik kjøring, som i dag ligger på 
latterlige 500 kr. 

Rydding etter hogsten på vestsiden av Steinbruvann mot Romstjern 

Etter mye rydding av kratt og småskog ved Steinbruvann i fjor og i år, ligger det hauger med 
kvist og stokker langs turveien fra Krutthuset og nordover. Dette ser rotete og stygt ut, og vi 
har oppfordret FRI til å rydde det vekk. 

Gjerdet rundt Bånkall pukkverk 

Bånkall pukkverk fikk i 2004 konsesjon til å endre 
inntaksretning inn i marka, og etter å ha spist seg innover i 
skogen noen år, nærmer det seg nå yttergrensen for 
uttaksområdet. I høst ble det oppdaget at vestgrensen av 
bruddet ikke er forsvarlig sikret, i og med at gjerdet ligger 
nede lange partier, og typen gjerde, et svært enkelt 
plastgjerde, ikke gir fysisk sikring av bruddet. Vi meldte 
ifra til pukkverket, og de lovet å rette opp gjerdet rundt 

bruddet. I november gikk en av våre styremedlemmer opp grensen og fant at samme typen 
enkle plastgjerde er brukt rundt mesteparten av bruddet. Det ligger dessuten nede i lange 
partier. Da vi mener at en god del av gjerdet ikke er sikkert nok, har vi klaget sikringen av 
steinbruddet inn for PBE. 

Langliaprosjektet 

Prosjektet er et tiltak for å overføre vann fra Langlivannet til Oset vannbehandlingsanlegg i 
Maridalen, for å sikre Oslos framtidige vannforsyning. Dette berører ikke Lillomarka direkte, 
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men har som en konsekvens at Alunsjøvassdraget inngår som reservevannforsyningskilde 
fram til 2012. 

Innspill til Oslo og Omland Friluftsråds  årsmøte 

For å sikre informasjonsflyten gjennom friluftsrådet, fremmet LV et forslag til punkt i OOFs 
vedtekter, som forplikter rådet til å videreformidle saker med geografisk eller sakstilknytning 
til områdets relevante organisasjoner, og saker av stor allmenn interesse til alle 
medlemsorganisasjonene. Forslaget ble delvis tatt til følge. 

Reguleringsplan for tomta som grenser til ridesentertomta på Årvoll 

Varsel ble sendt om igangsetting av reguleringsplan for denne 
tomta, som ligger i inngangsporten til marka på Årvoll. LV krevde i 
sin uttalelse at bygningene må legges i terrenget, og at man i størst 
mulig grad må ivareta det grønne preget her i overgangssonen til 
marka. I valget mellom barnehage og boliger, går vi inn for 
barnehage på grunn av større grøntareal. 

Kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen. 

I januar varslet FRI om oppstart av planarbeid rundt 
grøntstruktur i byggesonen. LV, som er opptatt av 
sammenhengende turveier og grøntkorridorer som innfartsårer 
til marka, kom med generelle innspill i denne sammenhengen: 
Det er viktig at traseene er sammenhengende, og vi påpekte 
brudd i turveinettet. Det må settes av tilstrekkelig med midler 
til vedlikehold, slik at ikke gjengroing, slitasje, ødelagte skilt 
mm gjør arealene lite attraktive å bruke. Det må lages 

skjøtsels- og restaureringsplaner for de nå raskt tilgroende engene i det gamle 
kulturlandskapet og bevaringsplaner for biotoper der den naturlige vegetasjonen bør tas vare 
på. Det er viktig å bevare randsonene mot Marka og andre hundremetersskoger som 
naturområder. Dette er viktige inngangsporter til Marka og arena for småturer og for folk med 
liten aksjonsradius. 

I høst kom planarbeidet dit at enkelte bydeler har begynt å innhente konkrete innspill på 
nåværende grøntstruktur. 

Vedlikehold av turveier 

Turveiene er ryggraden i byens grøntstruktur, og LV 
er opptatt av å sikre boligområdene estetisk og 
funksjonell adkomst til marka. Vi har i uttalelser til 
FRI, også sammen med GM, understreket 
viktigheten av vedlikehold, skjøtsel og 
sammenhengende traseer, jfr. forrige punkt. Vi har i 
år gått opp flere turveistrekk og laget en rapport om 
turveienes tilstand, skilting og utbedringsbehov og 
kommet med innspill til FRI om det nye turveikartet 
deres, der det er en del uoverensstemmelser mellom kart og terreng. 
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Kommunal plan for idrett og friluftsliv 

Sektorplan idrett 
LV sendte inn en generell høringsuttalelse, der vi, som 
friluftsorganisasjon, uttrykte det enkle friluftslivets behov framfor nye 
anlegg. Ved etablering av løyper og anlegg i marka, er det viktig å 
utvise skånsom framferd med minst mulig naturødeleggelse. Vi minnet 
også om den generelle konsesjonsplikten for vannuttak til 
kunstsnøproduksjon, som synes glemt i flere sammenhenger. 

Sektorplan friluftsliv 
LV poengterte i sin høringsuttalelse fordelen ved kontinuerlig 
vedlikehold av anlegg framfor å la anlegg forfalle for så å ta et 

skippertak en sjelden gang, slik vi har sett flere eksempler på. Vi støttet dessuten planens 
ambisjon om bedre kommunikasjon mellom de kommunale etatene, som vi ved flere 
anledninger har erfart er mangelfull. Planen konkluderer for øvrig med en rekke gode 
anbefalinger, som vi slutter oss til. Mange av tiltakene i planen har vi sendt selvstendige 
uttalelser om. 

Nyland Syd 

I og med at utbyggingen av Nyland Syd berører turveinettet, ba vi i høringsuttalelsen om at 
framkommeligheten og grøntarealer blir sikret i den videre prosessen. 

Byøkologisk program 

Det byøkologiske programmet beskriver hvordan Oslo kommune skal arbeide for å nå sine 
miljøvisjoner for Oslo. LV synes det er flott med et byøkologisk program, og har kommet 
med innspill om skjøtsel og vedlikehold av turveinett og grøntarealer. 

Regionkontor landbruk – tiltaksstrategi 

Det tilsendte høringsdokumentet gir en god beskrivelse av hvilke problemstillinger som 
eksisterer, og vi gir vår tilslutning til målene når det gjelder kulturlandskaper og miljøtiltak i 
skog. Av tiltak mener vi at restaurering av gamle slåttenger bør inn som eget punkt. 
Registrering og skjøtsel av kulturminner bør inn i planen. Gamle og nye atkomster til marka, 
til grøntkorridorene og til grønne områder og kulturlandskaper i bebyggelsen må sikres. 

Planprogram Rv4 Kjul – Oppland grense 

I vår høringsuttalelse ba vi om en revurdering av 
framtidige biltrafikkestimater, da økonomiske 
svingninger, klimatiltak og bedret kollektivtilbud kan 
tenkes å snu dagens stadig økende trender. Vi uttrykte 
videre vår motstand mot at arealer av marka tas til 
veibygging. 

Møter og befaringer 

Møter i regi av Oslo og omland friluftsråd 

1. april: Årsmøte OOF (Unni og Laila) 

3. juni: Infomøte om Frognerseteren Friluftssenter v. Sten Sture Larre (Randi) 
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23. september: Markadag i det godt påbegynte Frognerseteren Friluftssenter (Randi) 

30. september: Langtidsprogram-seminar (Tore og Randi) 

Andre møter og befaringer 

April – desember: 7 møter i Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” (Frode, Iver og 
Randi) 

Januar: Befaring i forbindelse med hogstmeldinger i Kringla – Nordre Langevannområdet 

28. januar: Registrering av grøntarealer i Grorud bydel (Unni) 

Februar: Oppstartseminar: Kommunedelplan Alna miljøpark? 

6. mars: Friluftsetaten: Jakt i Marka. (Randi) 

11. mars: Årsmøte i Groruddalen Miljøforum (Randi) 

1. april: Befaring og møte med Oslo Vei, LV var invitert som rådgivere (Frode, Gunder 
Løvlimo) 

19. mai: Befaring i forbindelse med Linderudkollen kunstsnø langrennsanlegg. (Elin) 

28. mai: Friluftsetatens vårbefaring (Kari, Tore og Randi) 

Mai: Møte om Frognerseteren friluftssenter. (Randi) 

vår/sommer: Møter, dugnader og arrangementer i Hestejordeneprosjektet (Elin) 

September: Befaring angående gjenbygging av sti på Kjelsås (Randi og Grete Marstein) 

9. oktober: Befaring langs sykkeltraseen Lilloseter – Sinober – Burås (Steinar, Tore) 

25. november: Seminar: "Lokaldemokrati i byplanlegging, fra teori til praksis", arr. av 
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (Frode) 

November: Østmarkas Venner arrangerte møte om Markaloven med Heidi Sørensen (Frode 
og Randi) 

Bydelenes friluftslivsutvalg 

Lillomarkas Venner er representert i friluftslivsutvalgene i Stovner (Randi), Grorud (Unni), 
Bjerke (Grete Marstein, Iver) og Nordre Aker (Grete Marstein) bydeler. Utvalgene behandler 
ulike typer saken som kan relateres til friluftslivet, og kan stå for lokale arrangementer. 

 


