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       Oslo, 08.12.2015 

 

Til de tre byrådspartiene 

Arbeiderpartiet, oslo@arbeiderpartiet.no, byradsleder@oslo.kommune.no   

Miljøpartiet De Grønne, oslo@mdg.no, lmnb@oslo.kommune.no   

Sosialistisk Venstreparti, oslo@sv.no, ordforeren@oslobystyre.no  
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Byrådserklæringen gir forventninger om at Oslo kan ta en lederrolle på vei mot en grønnere 

og mer naturvennlig by, med langsiktig forvaltning av vårt og kommende generasjoners 

livsgrunnlag som en sentral verdi. Samtidig bærer erklæringen bud om bedre innsyn og større 

åpenhet, noe som vil gjøre det lettere for frivillige organisasjoner som oss å være en relevant 

part i forvaltningen av byen vår. 

Lillomarka er en del av Oslomarka som grenser til viktige pressområder, og som samtidig 30 % 

av byens befolkning har som sitt nærmeste skogsområde, noe brukertettheten er et synlig 

tegn på. Som interesseorganisasjon med natur og friluftsinteressene i Lillomarka som 

arbeidsfelt, er det med begeistring vi leser at byrådets handlingsplan inneholder et konkret 

punkt om å arbeide for å gi et større område i Lillomarka et bedre vern. Dette er noe 

Lillomarkas venner, sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, har jobbet mye 

med de siste par årene, og det var med stor glede vi presenterte et gjennomarbeidet forslag 

til ”Lillomarka landskapsvernområde” for offentligheten i september. Til deres informasjon 

ligger forslaget vedlagt dette brevet. 

Det er også svært gledelig at dere stadfester at markagrensa ligger fast, også på Ravnkollen. 

Kommuneplanens forslag om å ta Ravnkollen ut av marka og bygge boliger der skapte dyp 

bekymring for markas framtid, samtidig som det tente et stort folkelig engasjement på 

Romsås og i bydel Grorud. Beboeraksjonen ”Bevar skogen på Romsås og vern markagrensa på 

Ravnkollen”, i samarbeid med bl.a. oss, har jobbet utrettelig med å synliggjøre Ravnkollens 

kvaliteter som friluftsområde for politikerne og andre som ikke har vært denne perlen bevisst. 

Vi har også jobbet med å få klarlagt lovligheten i prosessen bak denne saken. Den 5. 

september ble Friluftslivets år feiret med en flott friluftsdag på Ravnkollen, noe vi håper å 

gjøre til en årlig tradisjon. 

Aktivitetssonen som var foreslått i den nye kommuneplanen skapte også et stort engasjement 

for å sikre at våre nærmeste markaområder ikke forringes som natur- og friluftsområder. At 

disse blir fjernet fra kommuneplanen gjør at vi kan bruke krefter og ressurser på det langt 
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hyggeligere arbeidet med å få enda flere ut i marka og synliggjøre hvilke fantastiske 

opplevelsesverdier vi har der. Vi ser også fram til en ny giv i arbeidet med å skjøtte våre siste 

kulturlandskaper og reetablere villmark og intakte økosystemer.  

Vi ønsker samtidig å uttrykke et håp om en tidligere avvikling av Huken pukk- og asfaltverk 

enn 2018. En tidligere frigjøring av dette området vil bl.a. gi muligheter for å skåne noe av 

naturområdet nord for Huken, som er planlagt som en del av Lillomarka arena, ved alternativt 

ta i bruk noe av Huken. Vi vil påpeke at dette er et flott naturområde, deler av det er i 

”Flerbruksplan Oslo kommunes skoger 2007 – 2015” markert som verneområde for friluftsliv. 

Det blir ikke mye naturlig skog igjen i dette området dersom det blir plassert opp til 9 meter 

brede skiløyper her.  

Vi ser med stor forventning fram til et fruktbart samarbeid i kommende 4-årsperiode, der vi i 

gjensidig åpenhet og tillit baner vei for en grønn og bærekraftig by! 

 

Vennlig hilsen Lillomarkas Venner v/ 

 

 

Frode O. Hansen (sign.)     Elin Langsholt (sign.) 

      leder           sekretær 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kopi: støtteparti Rødt: oslo@roedt.no 


