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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL VERN AV LILLOMARKA SOM NATURRESERVAT. 
 
Vi viser til Fylkesmannens høringsdokumenter vedrørende verneforslag av 3140 daa i Lillomarka som 
naturreservat. 
 
Vi har sterke motforestillinger mht de begrensninger som pålegges skiidretten i området. 
Skiidretten har hatt sitt tilhold i disse skogene tilbake til 1800 tallet, og siden området i dag ansees 
som spesielt verneverdig har man lov til å anta skiidretten ikke har forringet skogenes 
opplevelsesverdi for den jevne markabruker.  Det er derfor et paradoks at det i forslaget til vern 
legges restriksjoner i bruk av disse samme skoger overfor de samme mennesker som har til nå har 
hatt tilhold i skogene.   
Verneforslaget har intet hold i erfaringer fra skiløperes bruk av området. Restriksjonene som er 
foreslått i vernedokumentene overfor skiløpere er følgelig overflødig, med mindre hensikten med 
verneforslaget  er å redusere skiaktiveten i området.  
 
Den organiserte skiidretten i Oslo er byens neste største idrett.  Området som er foreslått fredet 
benyttes mye av våre egne utøvere og av de mange uorganiserte utøvere av skiidretten. De vil etter 
vårt syn rammes, og vi ser på de foreslåtte vernebestemmelser som en innskrenkning av brukernes  
utfoldelsesmuligheter vinterstid.  
 
For skiklubber som sogner til området kjennes det som en stor urimelighet at de nå i praksis ikke kan 
arrangere renn i løyper som hittil har vært tilgjengelig for slikt bruk. Selv om para 7 åpner for 
dispensasjon virker kravet om dispensasjon så hemmende og begrensende at den lille mulighet til 
tillatelse som ligger i dispensasjonsadgangen ikke er reell.  Idrettslag har erfaring for at tillatelse som 
oftest ikke gis etter søknad i tilsvarende områder. Skiklubbene er foreldredrevet  og de har liten tid til 
administrativt og arbeid,  og det frister lite til langtekkelige søknadsprosedyrer når resultatet 
sannsynligvis er negativt.   
 
Vi har dårlig erfaring med løyper som går gjennom naturreservater; de får dårligere vedlikehold,  
løypene blir vanskeligere å gå i, og de blir fort isete. Kort sagt, eksisterende løyper i et slikt 
verneområde blir mindre tilgjengelig for offentligheten.  
 
 
 
 
 
 



Vi foreslår derfor følgende. 
Primært:  

- Fylkesmannen frafaller verneforslaget. 
 
Sekundært:  

- Vernebestemmelsenes para.3, pkt 4 tas ”idrettsarrangementer”ut. 
- I vernebestemmelsenes para 4 tilføyes som eget nytt punkt: opprettholdelses og utvikling av 

eksisterende ski løype traseer. 
 
Atter sekundært:   

- I vernebestemmelsenes para.3, pkt 4 tas ”idrettsarrangementer” ut. 
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