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Høringsuttalelse: områder i Marka som foreslås vernet som naturreservat
Lillomarkas Venner uttaler seg bare om området som er foreslått vernet i Lillomarka. Vi er
svært fornøyd med at dette verdifulle og opplevelsesrike området i hjertet av Lillomarka
foreslås vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven.
Vi har noen kommentarer til forslaget om forskrifter:
Verneområdet utenfor hovedskiløypa gjennom området, fra Solemskogveien via Grisputten
og Vennervann til Sørskogen, bør forskånes for terrengsykling. § 5, punkt 2 foreslås av den
grunn f.eks. endret til:
"Utenom eksisterende vei og hovedskiløypetrase gjennom området er bruk av sykkel, hest og
kjerre samt ridning forbudt"
Videre bør man prøve å ta vare på skogsfuglene (jerpe, orrfugl og storfugl) i et slikt presset
bynært område, og legge begrensinger på besøk ved spillplasser i forbindelse med leik, og
understreke båndtvangen. Det er ikke urimelig å anta at de to faktorene forstyrrelser, ved
leik og løshunder, er de viktigste truslene mot skogsfuglbestandene i området. § 3, punkt 2
foreslås av den grunn endret til:
"Dyre‐ og fuglelivet, herunder reirplasser, hiområder og spillplasser, er vernet mot skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt."
Vi foreslår videre av samme grunn å understreke og tydeliggjøre den ellers gjeldende
båndtvangen i reservatet i sommerhalvåret ved f.eks. skilting.
Nødvendige tiltak for å vedlikeholde skiløypene i dagens tilstand er bra, og bør kunne utføres
uten at det må søkes om dispensasjon. Vi foreslår at § 6 utvides med et punkt 4):
”Motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper vist på vernekartet, i henhold til standard på
vernetidspunktet”,
og at det tilsvarende punktet (punkt 6) under § 7 strykes.
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Den tidligere rødmerkete løypa fra Grisputten til Grytedalen og hele Grytedalen fra Store
Gryta via Granbergputtene og til møte med dagens løype sør for N. Langvann er ei viktig
naturløype og vesentlig kilde til naturopplevelse på vinterstid. Her bør det fortsatt være
tillatt skånsomt å rydde vindfall for å opprettholde muligheten for enkel, manuelt oppgått
skiløype. Når stokkene legges ut på sida like ved, vil deres viktige økologiske funksjon være
den samme. Løypa har vært gått opp alle år med nok snø også etter formell nedleggelse i
1976 og er del av et naturløypestrekk helt fra Solemskogen i sør til Slåttemyra i Nittedal i
nord. En ansatt i Miljøetaten har ryddet med noen års mellomrom, og Skiforeningen er også
klar over viktigheten av at løypa opprettholdes, selv om den ikke lenger merkes.
Lillomarkas Venner ser fram til at dette viktige naturreservatet blir opprettet.
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