Linderudkollen skianlegg - svar til Ingar Wilhelmsen
Jeg viser til vårt tidligere innlegg 30. oktober og Ingar Wilhelmsens innlegg 2. desember. I sitt innlegg
beskylder Ingar Wilhelmsen styret i Lillomarkas Venner for å bruke uttrykket ”grove overgrep” om
arbeidet på ny skiarena ved Linderudkollen. Noen kan tenkes å ha brukt dette uttrykket, uten at jeg
har kjennskap til det. Det uttrykket vi benyttet var ”omfattende ødeleggelser”.
Lillomarkas Venner har fått mange sterke reaksjoner på framferden ved Linderudkollen fra
markabrukere, som i stor grad har kalt det ”ødeleggelser”. Reaksjonene startet da fellingen av store
flotte trær tok til, og ble ikke mindre da man satte i gang med omfattende sprengninger tett inntil
Kapteinsputten og langs hele løypetraseene. Noen av resultatene er at områder er avskoget og
myrområder drenert. Jeg går ut fra at det rent estetisk vil bli en forbedring når anlegget en gang står
ferdig, det skulle nå bare mangle.
La meg understreke at Lillomarkas Venner deltok aktivt i planprosessene, i møter og i
høringsrundene. Vi aksepterte da også de endelige planene slik de ble den gangen. Det Wilhelmsen
ikke nevner, men som er det viktigste for Lillomarkas Venner når det gjelder Linderudkollen, er de
store planendringene som ble gjennomført etter at planene var vedtatt i Bystyret og stadfestet av
Miljøverndepartementet.
I etterkant av godkjenningen ønsket Bymiljøetaten å endre snøproduksjonen fra sentralt til
distribuert anlegg. Man må ha vært klar over at en slik planendring ville innebære langt mer
omfattende naturinngrep enn den godkjente reguleringsplanen fordi det måtte sprenges ut dype
grøfter for vannledning, og strøm til de distribuerte snøkanonene. Vi mener at planendringene
derfor, og i henhold til både markaloven og retningslinjer for behandling av anleggssaker i Oslo
kommune, skulle ha blitt sendt ut på høring hos relevante interessenter, bl.a. Lillomarkas Venner.
Her skulle det ha vært utredet fordeler og ulemper ved de to alternativene (sentral og distribuert
snøproduksjon). På denne bakgrunnen har vi god grunn til å føle oss lurt av Oslo kommune.
Resultatet av planendringen har vi sett så alt for tydelig, i form av mye større naturinngrep enn det
den opprinnelige planen skulle tilsi.
Denne problemstillingen er av prinsipiell betydning for hva som skjer med Marka. Nettopp derfor
uttrykte styret i Lillomarkas Venner sin bekymring for kommende prosjekter i Lillomarka, eksempelvis
Lillomarka arena og helårstrasé mellom Lilloseter og Burås. Vi forventer at det blir ryddet opp, slik at
prosjektene følger de vedtatte reguleringsplanene, som er utformet gjennom demokratisk
medvirkning. Vi lover å følge nøye med, men om vi lykkes, vil avhenge av at spilleregler blir fulgt, og
at dokumenter er åpent tilgjengelige. Planendringer med viktige konsekvenser for natur, friluftsliv
eller annet må foretas gjennom innsyn og medvirkning, og ikke avgjøres i etatenes lukkede rom.
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