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BLI MEDLEM

BLI MED OG SLÅ RING OM LILLOMARKA!

 vern av Lillomarka mot utbygging og omfattende hogst i
områder som er viktige for artsmangfold og friluftsliv

skjøtsel og vern av kulturlandskapet Hestejordene, som er i tråd
med byrådets ønske om å verne verdifulle kulturlandskap i Oslo

arrangere turer med spennende tema, for å få flere til å bruke
Lillomarka, og oppdage nye sider av den

etablering av Lillomarka landskapsvernområde, i dialog med
byrådet, som har en uttalt intensjon om å verne et større område i
Lillomarka

følge opp byrådserkæringens løfter om å verne Ravnkollen mot
utbygging og å fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen

snarest mulig avvikling av Huken, og mot støy i Marka.

tale natur‐ og friluftsinteressenes sak ved etablering av anlegg i
marka. Store anlegg under utvikling er Linderudkollen skiarena,
Lillomarka arena og helårstraseen Lilloseter – Burås.

I 2016 JOBBER VI MEST MED

LILLOMARKAS VENNER
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Å verne marka slik at også de neste
generasjonene får glede av den er et
kontinuerlig arbeid. Lillomarkas
Venner har siden 1969, i samarbeid
med enkeltpersoner, myndigheter,
grunneiere, organisasjoner og skoler
vært en pådriver i dette arbeidet.
Det er viktig at arbeidet fortsetter.
Vi trenger derfor flere som støtter
oss i dette arbeidet.

Med sin nærhet til der folk bor, er
Lillomarka et høyt verdsatt rekrea‐
sjonsområde for mange mennesker.
Vi går tur til en av markastuene, tar
en treningsøkt eller nyter stillheten i
en bortgjemt eventyrskog. Disse
mulighetene har vi i dag, men det er
et stadig press på å bebygge deler av
marka, lage flere skogsbilveier, drive
mer kommersiell skogsdrift og ta
deler av marka til annen anleggs‐
virksomhet.

MARKA ‐ ET SÅRBART GODE

Kringla

• naturløypenettet i Lillomarka er
gjenopprettet og skuterkjøres i
snørike vintere

• Slattumsrøa naturreservat

• artsrike Røverkollia og Langevann‐
området er så langt spart for hogst

• de sjeldne artene edelkreps og
flytegro er blitt tatt hensyn til ved
nedtapping av hhv. Steinbruvann og
Breisjøen

• det ble ikke OL‐arena på
Hestejordene

• Lillomarka naturreservat ble en
realitet

• forslagene om utbygging på
Ravnkollen og aktivitetssoner i
marka er så langt lagt døde

• avviklingen av Huken pukkverk

Lillomarkas Venner har en aktiv rolle
i saker som angår Lillomarka. Alene
eller sammen med andre har vi spilt
en viktig rolle i mange saker:

HVA HAR VI OPPNÅDD?
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I Slattumsrøa naturreservat er det
gammel skog og stort artsmangfold

SLATTUMSRØA NATURRESERVAT

Lillomarka har 5 serveringssteder.
På Sørskogen serverer nå 4.
generasjon

SØRSKOGEN
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TA EN TUR TIL ‐

Hestejordene er Lillomarkas største
kulturlandskap. Her beiter storfe og
hester

HESTEJORDENE

Lillomarkas beste utsikt finner du
på Ravnkollen

RAVNKOLLEN

er vill og vakker og ligger i det nye
naturreservatet

GRYTA OG GRYTADALEN
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