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v.  Avdeling for Idrett og Kultur
v.  Byggesaksavdelingen

kopi: 
Gjelleråsen IF - Skigruppa, gif.langrenn@gmail.com
Naturvernforbundet i Nittedal, naturvernnittedal@gmail.com

Vedrørende skiløyper Nittedal: omfattende endringer i løypetraseer 

Lillomarkas Venner (LV) har vært på befaringer, senest 4. oktober i år, i nærturområdet ved 
Bjønndalen skianlegg i Nittedal.  

Vi reagerer på at det foretas kraftige inngrep i forbindelse med skiløypene i søndre Nittedal. 

Utover ordinært vedlikehold har vi registrert omfattende endringer i løypetraseene. Dette 
innebærer blant annet dobling av bredden på trasé samt nyanlegg av skiløyper. Noen av 
inngrepene er også svært lite naturvennlige og skjemmende for sommerbruken av terrenget.

Ettersom de fleste løypene ligger i Marka, skal nye anlegg, inkludert større utbedringer av 
løyper, behandles som byggesak i kommunen, etter markaloven § 9, samt Plan- og 
bygningsloven. Lillomarkas Venner ønsker informasjon om dette er fulgt i de aktuelle tilfellene. 

Utvidelse av lysløype 

Løypa fra Bjønndalen skistadion fram mot Bergensveien utvides kraftig med dobling av 
tidligere bredde (bilde1-3).  Dette området ligger utenfor markagrensen. 

I samme kategori kommer flere skjemmende fyllinger.  Spesielt stygg er haugen med 
betongstein like ved skiskytterbua (bilde 4 og 5). 

Spørsmål 1- 3:
•  Er det gitt tillatelse til slike løypeutvidelser (dobling av bredde) og fyllinger? 
• Hvis tillatelse er gitt, er det stilt krav til utseende, tilsåing i kantene e.l.?
• Hvilke restriksjoner gjelder på bruk av fyllmasse i området?
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Nyanlagt løype innenfor markagrensen 

En nyanlagt løype/rydning fra skiskytterbua over haugen nordover til den krysser veien (bilde 
6 og 7) ligger innenfor markagrensen (ifølge Lillomarka-kartet 2016, Lillomarka O-lag). Den 
finnes ikke på turorienteringskart 1:10.000 fra 2012. Dette viser at den kan være anlagt etter 
at markaloven trådte i kraft, 1. september 2009. 

Spørsmål 4: 
• Er denne løypa behandlet som byggesak i kommunen etter Marka- og Plan- og bygningsloven?

Kreosotbehandlet og annet impregnert trevirke i myrområder 

Løypa på vestsiden av Bjønndalsmyra i samme område er forsterket ved bruk av impregnerte 
eldre stolper i stort omfang (bilde 8 og 9). 

Flere av disse stolpene er gamle, kreosotimpregnerte materialer.  Andre er trykkimpregnerte 
med potensiell bruk av kobber, krom og arsen som virkemidler. Som kjent er disse stoffene 
er idag underlagt svært sterke restriksjoner eller forbud mot ordinær bruk.

I dette aktuelle området er stolpene lagt direkte i myr med umiddelbar nærhet til åpent vann. 
Dersom stolpene er av en slik kvalitet som vi frykter, anser vi dette som en svært uheldig 
bruk. Omfanget er overraskende stort og faren for avrenning av farlige stoffer er klart 
tilstede.  Ved skistadion finnes også et stort lager av tungt impregnert materiale som vi 
frykter skal benyttes i området.

Spørsmål 5:
• Er slik bruk av impregnert trevirke i stort omfang vurdert og godkjent av Nittedal kommune?

I Nittedals kommuneplan 2015-2027, pkt 1.5.1 står det: 
"For bekker og vassdrag som ikke inngår i hensynssone:  Inngrep i kantsone og lukking av 
elver og bekker med års sikker vannføring og flomvannsbekker, samt utfylling og inngrep i 
innsjøer og tjern er ikke tillatt med mindre det inngår i reguleringsplan"

Spørsmål 6:
• Vurderes inngrepene i Bjønndalsmyra til å være i overensstemmelse med  

intensjonen i kommuneplanen?

Andre utvidelser og installasjoner 

Det er gjort omfattende og miljøskadelige inngrep i det aktuelle myrterrenget utover stolpe-
utleggingen. Store mengder flis og bark gir uopprettelige skader på opprinnelig vegetasjon i 
myrområdet. En ny skibro (bilde 10) er av helt ny dato.  LV har også registrert flere mindre 
pene nyere fyllinger i løyper lenger nord på hele vestsiden av myrdraget fra Skredderudtjern 
og sørover.

Spørsmål 7: 
• Hvilke framtidige utvidelser og installasjoner i løypene er godkjente av kommunen?

Vi vet fra kontakt med Gjelleråsen IF ski at laget har drift og vedlikehold av løypene i søndre 
Nittedal. Dette skjer på vegne av Nittedal kommune.
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Lillomarkas Venner har respekt for dugnadsarbeidet som legges ned av aktive i idrettslagene. 
Men samtidig er vi urolige for at mangel på informasjon og kunnskap gir unødvendige og 
ubotelige skader i naturen som ikke står i forhold til verdien utvidede skiløyper gir. 

Vennlig hilsen
Lillomarkas Venner

Arne Odden (sign.) Rolv Norum (sign.)  
nestleder styremedlem
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