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VEDR. FORSLAG TIL JUSTERING AV MARKAGRENSA I NITTEDAL  
Ref. sak 67/10, Arkivsak 10/791  
 
 

Lillomarkas Venner viser til tilsendt saksinformasjon vedr. forslag til justering av 
markagrensa i Nittedal, datert 21.6.2010.   
 
Lillomarkas Venner (LV) er en natur- og friluftsorganisasjon som blant annet har som 
formål å verne om Lillomarkas grenser og arbeide for å utvide marka med 
naturområder som grenser inntil marka, spesielt når disse står i fare for å bli 
utbygget. LV var en av mange organisasjoner som gledet seg over at markaloven for 
ett år siden endelig ble til virkelighet.  
 
Nittedal kommune foreslår totalt 12 områder tatt ut av Lillomarka, Nordmarka, 
Romeriksmarka og Gjelleråsmarka. Det dreier seg om områder med et areal på totalt 
ca. 2.700 daa. Av dette arealet utgjør områdene som er foreslått tatt ut av Lillomarka 
ca. 960 daa. Det er altså snakk om store områder. De foreslåtte justeringene som 
”bytteområder” utgjør en forsvinnende liten brøkdel av de arealene som er foreslått 
tatt ut av marka. Å snakke om ”bytteområder” virker på denne bakgrunnen noe 
useriøst.  
 
Vi i LV ønsker klart og tydelig å gi uttrykkfor vår motstand mot forslagene om å ta 
områder ut av marka, enten det er Lillomarka eller andre områder. Vi vil imidlertid 
knytte noen bemerkninger til noen av områdene som er foreslått tatt ut av Lillomarka.  
 
Vi finner begrunnelsene for uttak svært spinkle, og uholdbare som begrunnelse for 
innskrenking av Lillomarka. Dette gjelder for eksempel forslag 1 og 3. Når det gjelder 
forslag 2, tviler vi på at utsagnet om at det skulle være en konflikt mellom Slattum 
skole og barnehage på den ene siden og utfartsparkering på den andre kan medføre 
riktighet. Uten å ha undersøkt dette spesielt, antar vi at det neppe er en enorm utfart i 
markaområdene på dagtid på hverdagene, samtidig som skole og barnehage holder 
åpent.  
 
Når det gjelder forslag 6 (forslag 6c gjelder Dalbekk skog i Lillomarka), finner vi det 
meningsløst og uholdbart å splitte opp marka ved å legge egne øyer (eller enklaver) 
inne i marka som ikke er del av marka. Lillomarkas Venner anser de tre forslagene 
6a, 6b og 6c som forslag til oppsplitting av marka, og kan etter vår mening ikke 



 

regnes som forslag til justeringer av markagrensa. Etter vår mening er disse 
forslagene stikk i strid med markalovens intensjoner. Vi vil også advare sterkt mot 
denne typen ”justeringer” fordi de med stor sannsynlighet vil skape presedens, med 
uthuling av marka og markaloven som konsekvens.   
 
 
Med hilsen 
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