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LANDSKAPSVERNOMRÅDE I LILLOMARKA 
Det vises til brev/notat fra Bymiljøetaten til byrådsavdelingen med etatens referanse 
14/29644-2, datert 5. ds., med henvisning til byrådsavdelingens referanse 201405489-2. 
 
I notatet gjennomgås en del argumenter mot vern av deler av Lillomarka som 
landskapsvernområde. Imidlertid er argumentasjonen mangelfull, og til dels misvisende. Selv 
om hele Lillomarka er regulert gjennom Markaloven, gir ikke denne loven noen beskyttelse 
mot industrielt skogbruk. Skogbruket er ikke en del av loven. Selv om Stortings-flertallet ved 
behandlingen av Markaloven ba om at skogbruksforskriften etter skogbrukslova skulle 
revideres og bringes i pakt med Markalovens intensjoner og formål, og til tross for at 
Stortinget ba om at denne oppgaven skulle gis prioritet, er slik revisjon ikke foretatt, seks år 
etter vedtaket og anmodningen. Resultatet er at skogbruket i Marka, med unntak for 
koommuneskogene, drives som et rendyrket industriskogbruk.  
 
Lillomarka er et av de minste delområdene i Marka, men med svært mange brukere og 
potensielle brukere. Området har svært mange verdier i form av biologisk mangfold, gamle 
naturlige skoger, kulturminner, kulturlandskap og et nettverk av flotte stier, merka og umerka. 
Trusselen mot disse verdiene er flatehogst og etterfølgende tilplanting med tett, ensaldret 
skog. Dette kan ikke forhindres med dagens lovverk. Skogbrukslova er en næringslov, og 
tolkes som det av skogoppsynet ved behandling av hogstmeldinger. 
 
For å bevare eksisterende gammelskog, og for at de skogene som er omformet til industriskog 
skal bli restaurert, kommer Lillomarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus til 
å fremme et forslag om Lillomarka landskapsvernområde. Formålet er å beskytte området mot 
ytterligere industriskogbruk og å sikre en restaurering av eksisterende industriskog henimot 
en mer naturlig struktur. I praksis vil en slik forvaltning ha mange likhetstrekk med 
kommunens forvaltning av egne skoger, slik dette ble demonstrert for byrådsavdelingen ved 
Ullevålseter tidligere i høst  
 
Vi kommer i forslaget ikke til å foreslå restriksjoner ut over gjeldende lovverk på fritidsbruk, 
og har lagt inn egne idrettssoner rundt Linderudkollen og Lillomarka Arena, i tillegg til 
opprettholdelse av alpinanlegget i Grefsenkollen. 
 



Det er vårt håp at Byråden for miljø og samferdsel kan støtte forslaget i den tilstundende 
valgkampen.  
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