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Fortsatt protest mot OL i skiskyting fra Linderud
Etter at Byrådet den 25. april fremla sin innstilling om OL-saken Oslo2022, er det oppstått
usikkerhet om OL i skiskyting og Paralympics (PL) fra Linderud. Vi oppfatter det slik at
Oslo2022 fortsatt skal utrede muligheter for OL og PL fra Linderud, men at Hestjordene og
kulturlandskapet rundt skal spares.
Vi tillater oss på nytt å protestere, og uttrykker skuffelse over at OL-skiskyting og
Paralympics fra Linderud fortsatt ikke er helt forkastet. Vi opplever at våre og andres
protester er registrert, men ikke tatt til følge.
Avgrensning av området
Med Hestjordene har vi og andre motstandere hele tiden ment både selve Hestejordene og
hele det berørte området rundt, slik Oslo2022 har skissert anlegget. Hestejordene og
områdene rundt har en så stor variasjon av naturtyper og en så stor tetthet av kulturminner at
det er utenkelig å finne en akseptabel innplassering av et OL-anlegg, selv med en viss
forskyvning av løyper og anlegg.
På møtet med Oslo2022 den 10. april avviste vi at det ville være mulig å finne fram til
løsninger i området som vi kunne gi vår tilslutning til. Vi kan fortsatt ikke se at dette er mulig.
Når 10 km løypetrasser på minst 6 m bredde skal ha plass, kan det ikke bli mange trær igjen i
området. Er løypene minst 6 m brede, og det felles trær nærmere enn 2 m fra løypa blir de
åpne gatene i skogen minst 10 m brede. Dette vil fullstendig gjennomskjære og ødelegge for
turområder, lekeområder, kulturlandskap, flora og fauna i Hestejordenes nærhet.
Bydelsutvalgene i Grorud og Bjerke bydel går i mot
Vi har tidligere nevnt at BU i Grorud bydel går i mot OL-skiskyting fra Linderud, og BU i
Bjerke bydel fattet tilsvarende vedtak på sitt møte den 25. april. Dette ble fattet til tross for at
Eli Grimsby fikk anledning til å bruke mye tid i åpen halvtime for å presentere saken fra
Oslo2022s side. Vedtaket betyr at den politiske ledelsen i bydelene Bjerke og Grorud, som til
sammen har over 53.000 innnbyggere, går samlet imot OL-anlegg fra Linderud.
I tillegg kommer alle foreninger, organisasjoner og vel, som vi tidligere har listet opp, og som
går i mot. Selv om Hestejordene brukes som en samlebetgnelse på området, viser
formuleringer som ”… kulturminner fra gammel steinhoggervirksomhet og
steinkullproduksjon preger området …” at prostestene også omfatter områdene rundt selve

Hestejordene i vest, nord og øst. Det må således oppfattes som protest også mot Byrådets nye
forslag. En oversikt over foreninger som har fattet vedtak mot OL-arena ved Linderud ligger
på http://www.lillomarkasvenner.no/felles/Skiskytterarena.shtml.
Planleggingen bør ikke fortsette i et område som foreslås som landskapsvernområde
Lillomarkas Venner i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus arbeider nå med
å fremme forslag om landskapsvern av området. BU i Grorud bydel fattet dette enstemmige
vedtaket på sitt møte den 25.04, sak 46/13:
Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen fremme forslag for Fylkesmannen om å utrede
Hestejordene og tilliggende steinbrudd som landskapsvernområde.
Området som BU-vedtaket refererer til er avgrenset som vist på kartet nederst i brevet. I et
slikt verdifullt område, som nå lokalpolitisk foreslås som landskapsvernområde, mener vi det
er svært upassende og utidig å fortsette å presse igjennom planer om OL-anlegg, sterkt i mot
lokalmiljøets ønsker.
Å fortsette planarbeidet nå vil være i strid med flere av Oslo2022s egne målsetninger og
konsepter for miljø og samarbeid. Det vil også være i direkte motstrid til det Eli Grimsby
uttaler på nettsidene til Oslo2022: «Vi er opptatt av at lekene skal være en berikelse for byen
og folket, og at vi ikke skal gjøre noe som forringer kvaliteten i området». Kan det være noen
tvil om at videre planlegging av OL/PL fra Linderud bør stoppes umiddelbart hvis en slik
uttalelse skal tas på alvor?
Skytebane og anlegg for eliteidrett er trolig i strid med markaloven
Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Lovens formål er også å bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med
kulturminner. I innstillingen til Stortinget ble det spesielt fremhevet eksempler på anlegg som
typisk ikke omfattes av lovens formål og som ikke lar seg innpasse i Marka. Her er nevnt
fotball- og friidrettsarenaer, anlegg for motorsport og nye skytebaner. Slike anlegg vil være
til ulempe for Markas øvrige brukere, og vil ikke være i tråd med lovens formål.
På dette grunnlag vil vi bestride at OL-anleggene kan innpasses innenfor markagrensen fra
Linderud, selv om Hestjordene vil bli «fredet». Konflikten med markaloven vil utgjøre en stor
usikkerhet for den videre gjennomføringen av OL2022 Vi er sterkt kritiske til at det fortsatt
brukes store ressurser på utredninger i Linderudområdet. Oslo2022 bør ha respekt for
markalovens intensjoner, og stanse planleggingen omgående.
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