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Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner 
 
Lillomarkas venner (LV) er en frittstående og partipolitisk nøytral forening som 
arbeider for å sikre Lillomarka for naturnært friluftsliv og for å øke interessen for 
fritidsbruken av marka.1 Foreningen ble stiftet i 1969. 
 
I desember 2012 hadde foreningen 272 betalende medlemmer. I tillegg hadde vi 16 
foreninger/borettslag som medlemmer.  
 
Driften av LV er hittil blitt finansiert gjennom medlemskontingent.  
 
LV's engasjement i saker og aktiviteter er basert på foreningens formål: 

• verne om Lillomarkas grenser og arbeide for å utvide marka med naturområder som 
grenser inntil marka, spesielt når disse står i fare for å bli utbygget.  

• arbeide for en skogskjøtselform som ivaretar det biologiske mangfoldet og de 
opplevelses- kvaliteter som blant annet gammelskogen representerer.  

• arbeide for at friluftsinteressene skal være et selvstendig vernekriterium  
• holde oppsyn med at skogbruks- forskriftene for Oslo-marka blir overholdt  
• motarbeide hogstformer som kan true biologisk mangfold og redusere 

opplevelseskvaliteter ved bruken av marka  
• bidra til å motvirke forurensing og forsøpling i marka  
• arbeide for å øke interessen for fritidsbruken av marka og sikre det enkle, naturnære 

friluftslivet  
• se til at stier og løyper ikke blir ødelagt av hogst og andre inngrep  
• ta initiativ for å opprette et mer mangfoldig naturløypenett  
• kritisk vurdere planer om nye tekniske inngrep i marka  
• sikre at naturområder og traseer som danner adkomstkorridorer inn til marka ikke blir 

ødelagt  
• arbeide for skjøtsel av kulturlandskapet og vern om steder og objekter av 

kulturhistorisk interesse innenfor markagrensene  
• drive aktiv informasjon om marka, om aktiviteter med tilknytning til marka og om 

foreningens arbeid 

  

                                                 
1 Lillomarkas venners formål: http://www.lillomarkasvenner.no/diverse/formal.shtml 
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Lillomarkas aktiviteter krever stor frivillig innsats fra medlemmer og styremedlemmer.  
Så langt har denne virksomheten vært drevet på frivillighet, finansiert av 
medlemskontingent og medlemmenes egne ressurser.  
 
Lillomarkas medlemsmasse er i økning. Skal innsatsen opprettholdes og økes, trengs det 
midler til bl. a. arbeid i lokalsamfunnet og oppfølging av saker hvor Lillomarkas venner 
er aktør og/eller høringspart. 
 
Vi tillater oss derfor å søke om: 

 
Generell driftsstøtte         kr. 30 000,-  
Til kontorhold, som kostnader til videreutvikling og vedlikehold av nettsider, 
nyhetsbrev/medlemsblad, porto, produksjon av brev/trykksaker til medlemmer, , leie 
av møtelokaler, bistand i arbeid med saker som faller inn under foreningens vedtekter 
m.m.  
 
Prosjektstøtte rettet mot følgende mulige prosjekter/tiltak    
 
Vi ønsker å dele prosjekter/tiltak i tre hovedområder, med underprosjekter: 
 
1. Informasjonsvirksomhet og aktiviteter i nærmiljøet for økt bruk av Lillomarka til 

friluftsliv:          kr. 10 000,- 
 
a. I samarbeid med Lillomarka Orienteringslag 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 ansvarlige 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 med dette prosjektet 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. Denne typen 
naturopplevelser, der stillhet og ro er viktige ingredienser, mener vi vil kunne 
virke positivt inn på både fysisk og psykisk helse for de som deltar. Vi regner 
med å ha utgifter til informasjonsmateriell og til å skaffe kompetente guider 
som kjenner områdene og kan formidle nyttig informasjon til deltakerne.   

b. Behandling og oppfølging av saker som vedrører Lillomarkas grenser og 
naturområder opp til grensene av Lillomarka, for å ivareta friluftslivets 
interesser.  

 
2. Registrering av arter i områder som anses som verneverdige etter 

naturmangfoldloven:         kr. 30 000,- 
 
a. Registrering av arter og oppdatering av eksisterende rapport for området 

Røverkollia som vi anser som et spesielt viktig område med tanke på mulig vern 
etter naturmangfoldloven. Flere rødlistearter er observert i området. Prosjektet 
skal munne ut i en egen rapport eller oppdatering av eksisterende rapport for 
området.       

b. Registrering av arter for området Kolås og Hestejordene. Vi anser begge disse 
områdene som spesielt viktige med tanke på mulig vern etter 
naturmangfoldloven. Kolås er et lite, men unikt skogsområde tett ved 
bebyggelse som er viktig både for artsmangfold og friluftsliv. Hestejordene er et 
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område som i flere år har vært benyttet til beitemark og er et område med helt 
spesielt artsmangfold av planter, sopp og insekter.  Rødlistearter er registrert i 
begge områder.          
 

3. Etterbruk av Huken-området       Kr. 5 000,- 
 
Dette er et prosjekt som det er vanskelig å tidfeste ettersom situasjonen for 
avviklingen av Huken pukk- og asfaltverk er uklar. Vi ønsker imidlertid å sette det 
på kartet allerede nå. Hensikten til Lillomarkas Venner med området er å gjøre det 
mest mulig tilgjengelig for lokalbefolkningen til aktiviteter knyttet til for eksempel 
skileik, akebakker, klatring, utgangspunkt for friluftsliv og orienteringstrening/-
samlinger, skitraseer for Lillomarka arena, diverse aktivitetsapparater, samlingssted 
for eldre og andre som har vansker med å komme seg langt inn i marka.  

 
 
 
På vegne av styret i Lillomarkas venner, 
 
 
 
Frode Oddvar Hansen (sign.)     Peer Olav Østli (sign.) 
Leder         Styremedlem 
 
 
 
 
Vedlegg:  Regnskap og revisjonsrapport for 2011 
  Årsmelding 2011 
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Årsberetning for Lillomarkas Venner – 2011 
 
 

Medlemmer: 

Ved årsskiftet hadde Lillomarkas Venner 242 betalende medlemmer (pensjonister, enkeltmedlemmer, 
studenter, familier). I tillegg hadde vi 17 foreninger/borettslag som medlemmer. Det er en økning på 
19 personer og 2 foreninger. 

Styret har bestått av: 

Styremedlemmer:  

Bjørgulf Bergseth, Tore Faller, Steinar Fossen, Frode Hansen, Unni Pedersen, Iver Elde, Arvid 
Malmén, Rolf Norum, Bjørn Einar Sakseid. 

Varamedlemmer:  

Helge Håkenstad, Tove Mette Almerud. 

Revisor: Hans Petter Gulbrandsen. 

Valgkomite:  

Arvid Nordlie, Terje Marstein, Roy Nordahl. 

Styremøter: Det har vært avholdt 10 styremøter i 2011. 

Årsmøtet ble avholdt i Grorud idrettslag sine lokaler med 22 deltakere. Etter årsmøtet holdt Gjermund 
Andersen fra Naturvernforbundet for Oslo/Akershus et svært engasjerende foredrag med tema Vern av 
viktige friluftsområder (eventyrskoger) i marka. 

 

Turer 2011 

Også i år har Eric Roualet fra Norsk Ornitologisk forening ledet en interessant fugletur i Lillomarka. 
Søndag 23. mai kl. 0700 var det 11 morgenfugler som møtte opp på parkeringslassen ved Krigsskolen. 
Eric ledet an gruppa innover i skogen rundt om på de frodige Hestejordene hvor vi fikk lytte 
forskjellige fuglearters sang. Stor takk til Eric for å lede an i nok en spennende, inspirerende og 
lærerik tur det smakte fugl av. 

Beskrivelse av turen finner du her: 
http://www.lillomarkasvenner.no/diverse/referat_fuglesangtur2011.shtml 

Her er et hefte om Kolås og hestejordene: 
http://www.lillomarkasvenner.no/Hestejordene/Rodtvethefte31_skjerm.pdf  
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Saker behandlet i 2011 

Huken pukkverk 

2011 har vært nok et begivenhetsrikt år i Huken-saken. LV har vært sterkt medvirkende i kampen for 
nedlegging av Huken pukk- og asfaltverk, både direkte og gjennom å bidra i Aksjonsgruppa Stopp 
Huken – Vern Marka.   

Kort oppsummert har følgende skjedd i 2011, etter det enstemmige bystyrevedtaket fra 17.11.2010:  

 P.g.a. forbud mot mer sprengning i Huken startet Oslo Vei, i mangel av stein, en storstilt transport 
av stein til Huken fra Bjønndalen bruk i Nittedal. Denne kjøringen har pågått i hele 2011 og pågår 
fortsatt, og har ført til sterk merbelastning på boligområdene.  

 Oslo Vei har påberopt seg retten til å ta ut stein i søndre Huken (nærmest bebyggelsen), på tross av 
at vedtaket om utvidelse nordover i 1973 baserte seg på en forutsetning om avsluttet uttak i sør. 
Plan- og bygningsetaten (PBE) har konkludert med at videre uttak i Huken ville kreve 
omregulering og søknad iht. markaloven.  

 Næringsbyråd Sjøtveit skrev i mai i et notat til finanskomiteen: ”Ytterligere masseuttak i søndre 
del er ikke i strid med gjeldende reguleringsplan for dette området, men vil være søknadspliktig og 
behandles av plan- og bygningsetaten.”  PBE har ikke mottatt noen søknad fra Oslo Vei. 
Lillomarkas Venner har sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) på byrådets 
åpning for uttak i søndre Huken, uten at FMOA foreløpig har foretatt seg noe.  

 På tross av FMOAs vedtak om en maksimumsgrense på 30.000 tonn returasfaltlager (ca. 250.000 
tonn i dag), fortsetter Oslo Vei å ta imot returasfalt. Det er sendt klage til FMOA om forholdet, 
men de viser til at de har overlatt saken til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).   

 Næringsbyråd Sjøtveit ba Oslo Vei om å lage en utredning om konsekvensene for avvikling i hhv. 
2012 og 2021. Oslo Veis utredning er mer å regne som en argumentsamling for fortsatt drift. 
Aksjonsgruppa har gitt flere skriftlige innspill til byrådsavdelingen for kultur og næring som 
imøtegår utredningen, ikke minst Oslo Veis oppblåste kostnader for avvikling i løpet av 2012.  

 Oslo Vei har forsøkt å påvirke politikerne til å tro at staten (v/Direktoratet for mineralforvaltning), 
med hjemmel i mineralloven, kan komme med innsigelser mot en nedlegging av Huken og pålegg 
om uttak av masser. Dette er påvist som uriktig av advokat Nikolai Norman som er engasjert av 
Lillomarkas Venner. På vegne av LV har han skrevet flere brev til Byrådet der han foretar en 
gjennomgang av relevante lover og påviser at mineralloven ikke inneholder noen slike 
bestemmelser. Det står dessuten i minerallovens § 47: ”Det kan ikke letes og undersøkes i områder 
som omfattes av..…(Markaloven)”. Advokaten skriver også at markalovens § 8 pålegger Oslo 
kommune å sørge for at virksomhet stemmer med markalovens formål senest 4 år etter lovens 
ikrafttredelse, dvs. senest 31.8.2013.  

 I byrådserklæringen til det nye byrådet står det at det skal lages en plan for nedtrapping og 
avvikling av Huken. Aksjonsgruppa var før jul i møte med byrådsavdelingen for kultur og næring 
der de fikk anledning til å fremme sine synspunkter.  

Forhåpentligvis vil det nye byrådet om ikke lenge legge fram en plan for bystyret som går ut på 
avvikling og nedlegging innen 31.august 2013. Etter at PBE i høst endelig sendte en rapport til politiet 
som bekrefter ulovlige uttak av ca. 3 mill. tonn, har politiadvokaten avgjort at etterforskningen av Oslo 
Vei skal gjenopptas. Dette vil forhåpentligvis fungere som en viktig brekkstang for å få fortgang i 
avvikling og nedlegging.  
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Forslag om verneområder for friluftsliv iht. markalovens § 11 

Iht. markalovens § 11 initierte 
FMOA en prosess der 
organisasjoner ble invitert til å 
komme med forslag om 
verneverdige områder for friluftsliv 
(gammelskog, eventyrskog). 
Lillomarkas Venner sendte inn 
brev med følgende punkter:  

 Full tilslutning til forslagene til 
verneområder som er fremmet 
av Naturvernforbundet i Oslo 
og Akershus (NOA). Det 
gjelder bl.a. et storområde (se 
kartskisse) som går fra Gryta, 
Slengfehøgda, Revlikollen (øst 
for Revlitjern) og Bispedalskollen (inkl. Angstkleiva sør for Aurevann) i sør til 
Granberget og øst for Nordre Langevann i nord, samt områder østover mot 
Lilloseter/Dalbekk. Bånnkallia er også foreslått vernet av NOA.  

 Områder som allerede er administrativt vernet. Dette gjelder områder som er midlertidig 
vernet iht. ”Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007 – 2015”, men som ønskes 
permanent vernet. En del av disse områdene sammenfaller med NOAs forslag.  

 Et lite område nord for Aurevann.   

Fylkesmannen har nå offentliggjort rapporten fra Sweco med kartlegging av kun noen av de 
foreslåtte områder. Fylkesmannen vil bruke rapporten som grunnlag for å vurdere og 
prioritere hvilke områder som egner seg for vern.  

 

Hogst ved Nordre Langvann? 

Flere skogeiere har gått sammen om et tilbud om frivillig vern av forholdsvis store områder 
som også omfatter det aktuelle området ved Nordre Langevann. Området sammenfaller til 
dels med storområdet på kartskissen under punktet om verneområder.  
 

Ravnkollveggen 

Ravnkollveggen på Grorud er nå dessverre pakket inn i nett, og et flott landemerke er sterkt 
forringet. Lillomarkas venner har i løpet av 2010 og 2011 sendt flere brev til Fylkesmannen 
og anmodet om at saken behandles iht. markaloven, ut fra det vi mener er et klart tiltak. Etter 
at innpakkingen var et faktum sendte Lillomarkas venner brev til Miljøverndepartementet der 
departementen anmodes om å vurdere om Fylkesmannens vurdering av inngrepet som et ikke-
tiltak iht. markalovens § 5 er korrekt.  

Snødeponi på Bånkall 

Planprosessen ble stoppet bl.a. på grunn av den store motstanden, Lillomarkas Venner var 
aktivt med i motstanden. Et sjøsmelteanlegg er nå etablert i Oslo havn.  
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Bymiljøetatens trefelling langs lysløyper 
 
Lillomarkas Venner sendte i desember 2010 et brev der vi bl.a. påpekte en del uheldig hogst 
langs lysløyper i Lillomarka, og ba om å bli informert i god tid om sesongens planer om flere 
hogstaktiviteter langs løypene slik praksisen var tidligere. Etaten har ikke svart skriftlig på 
brevet, men det har vært samtaler med ansvarlig i etaten som har uttrykt at måten en del av 
hogsten ble utført på enkelte steder var uheldig.  

Lillomarka Idrettspark og nye skiløyper 

Planarbeidet for utvidelsen av Lillomarka Idrettspark (Lillomarka Arena) med skiløyper for trening og 
konkurranser på kretsnivå har fortsatt i 2011.  Styret har deltatt på befaringer og fremmet synspunkter. 
Planarbeidet utføres av kommunen ved Bymiljøetaten, Divisjon Idrett, Plan og utbyggingsavdelingen. 
Grorud bydel er forslagsstiller, og Lillomarka Skiklubb er sentral aktør og pådriver. Arealet ligger rett 
nord og øst for nåværende Huken pukkverk. I nord går det regulerte området vel 200 m nord for 
nåværende kant av pukkverket. Vi har spesielt arbeidet for å begrense arealet slik at mest mulig av 
terrenget kan bevares for vanlig tur- og friluftsliv, og har vært opptatt av den blåmerkede stien som går 
litt svingete øst – vest i nordre kant av reguleringsområdet. Vi har også bedt om at området begrenses i 
nord på sørsiden av en spesiell biotop, og at ei myr og et myrdrag i nordøst kommer utenfor området. 
Dette er blitt imøtekommet. Skiløypene vil bli ca 5 – 6 m brede, og vil få toppdekke av bark. De 
konkrete løypetraseene er foreløpig ikke planlagt, og vi har bedt om å få uttale oss igjen når løypene 
skal detaljplanlegges. Vi har også bedt om at eventuelle krysningspunkter mellom sti og løype må 
planlegges slik at eventuell krysning kan skje på en enkel måte. På disse premissene, og i lys av 
helheten i Lillomarka Idrettspark som et godt aktivitetstilbud for barn og unge i markas utkant, har vi 
funnet å kunne godta planene så langt. 
 
OOFs flerbruksplan for Oslomarka 
 
Oslo og Omlands Friluftsråd – OOF – startet i 2011 et omfattende arbeid med å etablere en 
flerbruksplan for Oslomarka i kjølvannet av den nye Markaloven. Lillomarkas Venner ble invitert til å 
delta i arbeidet sammen med en rekke andre tur- og friluftsorganisasjoner. Noen hovedpunkter i 
planen er 
 Mål 
 Retningslinjer for forvaltning, vern, drift og tilrettelegging 
 Retningslinjer for flerbruk 
 Kraftlinjer, telefonledninger og antennestasjoner 
 Revidert skogbruksforskrift 
Styret har deltatt på flere møter, behandlet utkast til flerbruksplan og avgitt en høringsuttalelse hvor vi 
uttalte at dokumentet virker godt gjennomarbeidet og tar tilstrekkelig hensyn til ulike brukergrupper 
på en balansert måte. Våre to eneste bemerkninger gikk på 
 En bedre presisering av at anlegg, bebyggelser eller veier ikke må blokkere adkomsten til marka 
 Oppfordring til mer skilting av skiløyper med en høflig tekst som ”Vær vennlig ikke tråkk i 

skiløypene” 
Arbeidet med flerbruksplanen vil fortsette i 2012, og vi er invitert til en delta i en registrering av 
kulturminner i Lillomarka. 
 
Bymiljøetaten i Oslo kommune 
 
Sammen med andre markaorganisasjoner har vi i året deltatt på to informasjonsmøter som den nye 
Bymiljøetaten har invitert til. Bymiljøetaten er navnet på den nye etaten hvor den gamle Friluftsetaten 
nå er inkludert. Det er vårt inntrykk at etaten har en god forvaltning i Oslo kommunes del av 
Lillomarka, og etaten informerer godt om sine planer. For tiden har Oslo kommune ikke hogstplaner i 
kommunens skoger. Vi er også blitt informert om f eks vinterens prioritering av scooterpreparering av 
naturløypene. Vi har tatt opp hogsten som var langs lysløypene i 2010 for å åpne løypene mer for å få 
mer snø, lys og sol inn i løypene. Det innrømmes at hogsten var noe hard, og den vil nok bli mer 
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skånsom ved fremtidig hogst av denne type. Vi er ellers godt tilfreds med den løpende kontakten vi nå 
har etablert med etaten. 
 
 
Nytt turkart over Lillomarka 
 
Lillomarka orienteringslag har invitert Lillomarkas Venner til å være med på utarbeidelsen av et nytt 
turkart over Lillomarka som forventes utgitt i løpet av første halvår 2012. Vi har påtatt oss å samle inn 
bilder fra marka som presentasjon av Lillomarka samt å bidra med en ajourført presentasjon og 
beskrivelse av kjente steder i marka på kartets bakside. Vi har også kommet med innspill til det nye 
kartet som flere høydeangivelser, flere stedsnavn, inntegning av grenser for landskapsvernområder 
mm. 
 
 
Medlemmer og medlemsverving 
 
Styret mener det er stort potensiale for flere medlemmer i vår forening. I 2012 planlegger vi derfor en 
del tiltak for å verve flere medlemmer. Vi deltar i utarbeidelsen av det nye turkartet til Lillomarka 
orienteringslag, og vil få med en annonse for Lillomarkas venner på kartet. Vi vil også ta opp igjen 
samarbeidet om turorienteringen Lill-O-Dilten ved å få lagt ved en brosjyre om Lillomarkas Venner i 
deltakerkonvolutten. Andre tiltak for å styrke medlemsmassen er også diskutert, og vi ønsker tiltak for 
å styrke oss i Nittedal.  
 
Lillomarka Venners nettsider: www.lillomarkasvenner.no 
 
Styret ser det som viktig å ha attraktive og oppdaterte hjemmesider på nettet. Våre sider har en stund 
vært uten oppdatering av tekniske grunner. Ved utløpet av året ser det ut til at vi igjen vil kunne få 
sidene oppdatert og forbedret, og retter i denne forbindelsen en stor takk til vårt tidligere styremedlem 
Elin Langsholt. Alle oppfordres til å besøke nettsidene. Kom gjerne med innspill, fotos og forslag. 
 

Møter og befaringer 

Huken:  
- Flere møter i Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” 
- 24. august: Befaring  med advokat. 
- 30. august: GMs valgmøte der  Huken var ett av hovedtemaene. 
- 19. desember: Møte med byrådsavdelingen for kultur og næring. 

Lillomarka idrettspark: 
- 27. april: Møte i bydelen om planene for Lillomarka idrettspark 
- 23. mai: Befaring med planprosjektet og Lillomarka skiklubb 
- 13. juli: Styremedlemmer på befaring for å lage eget forslag til planområde  
- 17. oktober: Befaring med planprosjektet og Lillomarka skiklubb 

Bymiljøetaten i Oslo Kommune: 

12. mai: Kontaktmøte for friluftsorganisasjonene 

24. november: Kontaktmøte for friluftsorganisasjonen 

Andre møter og befaringer 

29. august: Deltakelse på kommunens områdemøte om arealdelen av kommuneplanen.  

17. november: Deltakelse på bymiljøetatens møte om friluftstiltak. 
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