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Lillomarkas venner inviterer til åpent
møte:

Slutter aldri å kjempe for
marka
Leder Frode O. Hansen i Lillomarkas venner reflekterer over hvor mye de har
oppnådd de siste årene. Han forteller også at kampen om å beskytte Lillomarka
aldri tar slutt.
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kl 13:01
Lillomarkas venner inviterer til møte som
handler om «Betydningen av vår nære
natur» torsdag 12. november. Leder
Frode O. Hansen forteller at Lillomarkas
venner i samarbeid med
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
nå har laget et forslag til
landskapsvernområde i Lillomarka –
med formål å bevare et rikt natur- og
kulturlandskap i det mye brukte
friluftsområdet Lillomarka. Dette vil bety
NATURVERN: Frode O. Hansen leder foreningen
at det ikke lenger kan drives
Lillomarkas venner. Han forteller at de ser positivt
industriskogbruk med snauhogst.
på bemerkningene gitt av det nye byrådet, men at
Forslaget vil også bety at tyngre
de fortsatt må kjempe for å verne Lillomarka. Her
idrettsanlegg legges til de regulerte
sitter han ved Vesletjern på Ammerud.
idrettsområdene, som ikke er med i
verneforslaget. Landskapsvern er den mildeste formen for vern etter
naturmangfoldloven, og forslaget vil ikke ha noen konsekvenser for dagens frilufts- og
idrettsaktiviteter.
– De nære skogområdene er viktige, det er de folk bruker hver dag, til rekreasjon og
oppladning, og fri og uorganiserte aktiviteter og lek, sier han.
Verneforslaget omfatter de bynære og sentrale delene av Lillomarka.
– Dette forslaget er laget for å sikre vern i fremtiden. Det er ikke et forslag om
«hermetisering» av marka, men det skal beskytte landskapet og muligheten til
friluftsliv fremover, sier Hansen.
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Det nye byrådet skriver i sin byrådserklæring at de går i mot aktivitetssoner i marka og
sier nei til utbygging i Ravnkollen. Dette gleder Hansen.
– Det er tre ting vi har jobbet mye for de siste årene, og som står i
byrådserklæringen; Ravnkollen, nei til aktivitetssoner og sterkere vern av store
deler av Lillomarka, sier Hansen.
– Hva mener du om argumentene om at man må bygge i marka for å minske
boligmangelen og møte befolkningsveksten?
– Det mener jeg er et useriøst argument. Det er andre store områder å ta av, og jo
flere innbyggere, jo større behov for marka og grøntområder, sier han. De røstene
som kommer med utspill om markautbygging kan umulig tenke på de langsiktige
konsekvensene for befolkningen.
– Lillomarka er en liten del av Oslomarka som ligger inntil befolkningstette områder,
og er dermed ganske sårbar. Tar man av et av de mest brukte områdene i marka vil
det blant annet få konsekvenser for fokehelsa, sier han.
Les mer i Akers Avis Groruddalen og i vår eAvis.
Nyheten finner du her:
http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=15006
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