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Engasjer deg – det nytter og gleder!
Sommerhilsen til medlemmene i Lillomarkas venner
Styret i Lillomarkas venner ønsker med dette å sende ut en liten oversikt over aktiviteten første
halvår 2013. Det mangler ikke saker å engasjere seg i. Utfordringen er heller å ha nok tid og
ressurser til å ta tak i små og store problemstillinger som berører Lillomarka. Heldigvis har
foreningen svært engasjerte styremedlemmer, medlemmer og andre støttespillere i nærmiljøet.
Det har ikke minst vist seg å være viktig dette halvåret:
Hestejordene er reddet – et velpleid kulturlandskap og stort engasjement satte spikeren i
kista på OL-planene: I mars kom den overraskende meldingen om at kommunens OL-etat, etter
flere alternative utredninger, hadde falt ned på Linderudområdet og Hestejordene som mulig
skiskytterarena for OL og Paralympics i 2022. Det ble argumentert med velegnet topografi, god
infrastruktur og potensial for byutvikling. Byråd Elvestuen (V) konstaterte riktignok at det
aktuelle området lå innafor markagrensen, men det ble ikke ansett som et problem. Prosessen
ville bare bli litt mer omstendelig, ifølge byråden (NRK 1.3.2013).
Om optimismen skyldtes mangel på (lokal)kunnskap eller overmot fra OL-etaten og byråd
Elvestuen vites ikke, men i møtet med bredt lokalt engasjement og lokal spisskompetanse måtte
OL-etaten og den politiske ledelsen i Oslo kommune til slutt innse realitetene: Et OL-anlegg i
Linderudområdet ville komme til å ødelegge et svært populært og lett tilgjengelig friluftsområde
og gjort den siste resten av Østre Akerbygdas gamle kulturlandskap, med blomsterenger,
beitedyr og fugleturer, til historie. I bystyremøtet 5.6. ble det klart at Oslo kommunes søknad om
statsgaranti for OL sendes uten Linderudalternativet som skiskytterarena.
En stor takk til aksjonsgruppa ”Nei til OL-skiskyting på Linderud – ja til landskapsvern” som
frontet kampen. Takk også til alle andre støttespillere og dere som har engasjert dere på
facebook. Engasjement nytter!
Hestejordene.
Hygge etter
gjerdesjauing
og dyra på
plass.

LV foreslår landskapsvernområde i Lillomarka: Planene om OL-anlegg på Hestejordene går
inn rekken av stadige forslag om små og store inngrep i nærområdene i Lillomarka. Dette er
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områder som har stor rekreasjonsverdi, sommer som vinter. Som markaorganisasjon kan vi
ikke tåle at våre verdifulle friluftsområder er utsatt for en konstant risiko for å forringes. Vi har
derfor satt i gang en prosess i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus for å få til
et landskapsvern for viktige deler av Lillomarka, bl.a. randsonen langs Groruddalen.
Landskapsvern er den lempeligste formen for vern, der formålet er å sikre at landskapet bevarer
sin karakter. Dette er en høyt prioritert oppgave for LV i tiden som kommer. Vi kommer tilbake
til denne saken til høsten.
Protest mot utbygging på Romsås - bevar skogen og vern markagrensa på Ravnkollen. I
kommunedelplanen foreslås det bygging av boliger på Ravnkollen på Romsås, innafor
markagrensen, mot at et område i Bånkallia gis tilbake i såkalt makeskifte. Utbyggingsplanene
er et ledd i en større utviklingsplan for Romsås med et tidsperspektiv fram mot 2030.
Lillomarkas Venner gikk tidlig ut mot planene, og skrev brev til Plan- og bygningsetaten allerede
i september i fjor. Romsåsbeboere har gått til aksjon mot planene, og det er dannet en
aksjonsgruppe. Grorud AP inviterte til møte i Romsås kirke onsdag 19. juni om utbyggingen i
skogsområdene. I panelet satt politikere og byutviklere som støtter utbyggingsplanene. Blant de
om lag 100 personene som deltok på møtet var det tydelig motstand mot planene, og
beboeraksjonen har også fått flere tilhengere og underskrifter i etterkant av møtet. LV støtter
Romsåsbeboernes aksjon.
Se følgende facebookside: https://www.facebook.com/BevarSkogenPaRomsas?ref=stream
Fortsatt mye uavklart om Huken pukkverk: Arbeidet for avvikling av Huken pukkverk har
vært i en vanskelig situasjon etter at Oslo Vei AS ble begjært konkurs 7.12.2012. Oslo kommune
hadde tilsynelatende kontroll med situasjonen da byrådet i slutten av september lanserte en
plan om avvikling innen 31.12.2014, men den store gjelden selskapet hadde opparbeidet seg var
ikke selskapets eier, Oslo kommune, blitt orientert om. Konkursen ble et faktum da kommunen
ikke var villig til å overføre 103 millioner kroner inn i selskapet. Det er et håp om at
kommunerevisjonen vil finne ut av hvordan selskapet har klart å opparbeide seg så stor gjeld. I
februar forberedte bostyret sprengning, men dette arbeidet ble stoppet av Plan- og
bygningsetaten (PBE). Bostyret klaget stoppordren inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus
(FMOA), og fikk svært overraskende medhold av juridisk avdeling hos FMOA i vedtak av 6. juni.
En uke seinere, 13. juni, sendte miljøvernavdelingen hos FMOA varsel om tilbaketrekking av
tillatelse til drifting av pukkverk i Huken. Dette er gjort i forbindelse med FMOAs generelle
gjennomgang av tillatelsene til alle pukkverk, og at FMOA mottok meldingsskjema fra Åsland
pukkverk AS, som nå drifter for bostyret, om ny drifter. I varselet skriver FMOA bl.a.
”Markaområdene rundt Oslo er frilufts- naturområder av nasjonal betydning som tilsier at det
må legges avgjørende vekt på marka i vilkårene for ny tillatelse.”, og ”… at situasjonen på Huken
og dens nærområder krever en særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11 …”. Dette gir oss
et visst håp.
Aksjonsgruppa ”Stopp Huken – Vern Marka” har det siste året vært aktive og bl.a. sendt brev til
Oslo kommune, FMOA, og nå sist til Miljøverndepartementet, bl.a. for å påpeke de store
ulempene dagens drift har for beboerne og tilstøtende områder i Lillomarka, og faren for at
fjellskjermen som skjermer noe for støy og utslipp blir sprengt vekk.
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Vellykkede turer – for rekreasjon, glede og kunnskap! Som sakene over vitner om: det må
stadig kjempes på mange fronter for Lillomarka. Heldigvis har vi også fått tid og anledning til å
gjøre det vi liker aller best: å benytte marka og å vise andre hvor flott den er.
Guidede turer inn i eventyrskogen: I
samarbeid med Lillomarka O-lag
arrangerer Lillomarkas venner 3 guidede turer inn i eventyrskogene i Lillomarka våren og høsten 2013. Ideen er å
kombinere orienteringslagets turorientering LILL-O-Dilten med unike naturopplevelser og enkelt friluftsliv i noen av
Lillomarkas eventyr-skoger.
26. mai gikk første tur, i Røverkollia øst for
Steinbruvann. Nesten 30 turgåere i alle aldre møtte opp ved Badedammen. Turen ble
avsluttet med mat og drikke ved Steinbruvannet. 16. juni gikk så turen over Breisjøhøgda,
Svartkulpjuvet og Alunsjøflaka. Fra start deltok 16 personer. Det flotteste ved denne turen
var da det dramatiske juvet mellom Svartkulp og Alunsjøen åpenbarte seg. Vi var innom de
Gothalfske gruver og hadde en hyggelig matpause i nordenden av Svartkulp.
Den tredje turen arrangeres
søndag 25. august. Da møtes vi ved
Bommen på Lilloseterveien, og
turen går til Angstkleiva mellom
Breisjøen og Aurevann.

Fuglesangtur på Hestejordene: 25. mai
arrangerte LV fuglesangtur på Hestejordene med
turguide Éric Roualet. Om lag 25 interesserte
møtte opp tidlig denne flotte vårmorgenen for å
se og lytte til fuglelivet på Hestejordene.
Høydepunktet på turen var Gulsanger, nettopp
ankommet fra Afrika, med sin varierte sang.
Referat fra denne turen kan også leses på
observasjonssiden til Norsk Ornitologisk
forening Oslo og Akershus:
http://nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjone
r.php?selection=report_49595#listetoppen
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Villblomstens dag. Søndag 16. juni ble Villblomstens dag feiret med blomstervandringer
over hele landet. I samarbeid med Norsk Botanisk Forening arrangerte Lillomarkas venner
blomstervandring på Hestejordene, guidet av biolog Kjell Magne Olsen. Det var 18 stk som
deltok, og de som var med lenge nok fikk også sett den sterkt truede gulstripete
Bjørneblomsterfluen. Det kan i denne forbindelse også nevnes at Sabima 15. juni kartla
insektslivet på Hestejordene. 22. september har Sabima en ny kartleggingstur til
Hestejordene, der det er spesielt fokus på beitemarkssopp og andre arter tilknyttet ugjødsla
beite og eng.

Høstens turer: I tillegg til den 3. eventyrskogturen søndag 25. august som allerede er nevnt,
arrangerer LV følgende turer i august og september: Tirsdag 27. august arrangeres en tur
ved Slattum der spesielle rike naturtyper og soppforekomster står i fokus. Lørdag 28.
september går turen fra Solemskogen via Store Gryta til Grisputten i det kommende
fredningsområdet, videre til Lilloseter for så å ende på Ammerud. Dagen etter, søndag 29.
september er det så tur til gruvene i Lillomarka, ledet av geolog Viktor Segalstad.
Velkommen til alle! For nærmere informasjon, se LVs nettside og facebookside.

God sommer – nyt dagene!
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