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Om Linderudkollen skisenter 

 

Mens enkelte kvesser knivene for brede konkurranseløyper i Linderudkollen, er det mange 
som er glade for at Fylkesmannen tar markaloven på alvor og maner til moderasjon i 
traseutformingen. Dette er turgåere som vet at disse traseene er nitriste greier så snart snøen 
går, og det gjør den gjerne i mars på disse kanter, for deretter å komme tilbake omtrent 9 
måneder senere. 
 
Markaloven sikrer Oslomarka for friluftsliv og idrett. Disse aktivitetene har mye felles, men 
storskala anleggsidrett har behov for å rasere så mye skog at friluftsliv og naturopplevelse blir 
skadelidende. Som et forsøk på kompromiss har Oslo kommune regulert enkelte områder av 
marka som ”idrettsområder”. Linderudkollen er et slikt idrettsområde. Hvis det skal være slik 
at store konkurranseløyper skal kunne anlegges, er det en fordel at de konsentreres i mindre 
områder som er preget av anlegg fra før. De planlagte nye løypetraseene er konsentrert 
innenfor det regulerte idrettsområdet på Linderudkollen. Det gjør dem ikke penere 
sommerstid, og vi etterlyser like fullt planleggernes sans for estetikk og terrengtilpasning. 
 
Men skisenteret berører andre sommeraktiviteter som det er vel så viktig å ta hensyn til. 
Kapteinsputten er et populært utfartssted. Stranda som barnefamilier koser seg på om 
sommeren blir arenaområde om vinteren, et sambruk som ikke må gå på bekostning av 
sommerens gleder. I tillegg planlegges en storstilt økning av vannuttaket fra dette lille vannet, 
og det foreligger forslag om oppdemming. Det kan ha store konsekvenser både for stranda og 
for planter og dyr i myrdragene rundt. Også i idrettsområdene må det biologiske mangfoldet 
sikres, og prosessen så langt tyder på at det må vaktbikkjer til for å sikre en faglig forsvarlig 
konsekvensutredning av det planlagte vannuttaket og en eventuell regulering.  
 
Aktive og bevisste turgåere og markaorganisasjoner er den beste garanti for at markaloven 
blir praktisert på markabrukernes premisser. Lillomarkas Venner deltar i prosessen og legger 
fortløpende ut informasjon for brukere av Lillomarka. Gå inn på www.lillomarkasvenner.no 
og se de foreslåtte løypetraseene på Linderudkollen der. 
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