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Som et resultat av at Oslo kommune kuttet støtten til Maridalens Venner over oslobudsjettet fra 850 000 til 250 000 for 
budsjettåret 2021, ønsker vi et møte med Klima- og miljødepartementet.

https://www.maridalensvenner.no/byraadet-kuttet-stoetten-til-maridalens-venner-med-600-000.6353366-15236.html

Begrunnelsen for denne støtten har vært den forankringen Maridalens Venner har hatt, og har, til den statlige vedtatte 
forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde fra 16. januar 2002.

https://www.maridalensvenner.no/maridalens-venner-og-den-statlige-vedtatte-forvaltningsplanen-fra-16-januar-2002.6365563-
15925.html

I denne forvaltningsplanen står det blant annet (vår utheving): "Rivingsplanen utløste stor motstand både innenfor og utenfor 
dalen, og førte bl.a. til etablering av støtteforeningen Maridalens Venner. Først etter at flere gårdsbruk og bygninger var revet 
ble store deler av planen skrinlagt."

"Maridalens Venner har utarbeidet en skjøtselsplan for et areal mellom Gamle Maridalsvei nord for Hammeren og Lautabekken. 
Skjøtselsplanen inngår i denne forvaltningsplanen."

"C3  Bryn og randsoner med gammel slåttemark og lauvtrær ved Kirkeby. Skogen tynnes, slått utføres i juli og de gamle 
lauvtrærne lauves. Området må ses i sammenheng med naboarealene mot vest, som foreslås slått, og lokalitet N7. Se 6.5.3, og 
6.5.8.

Maridalens Venner har utarbeidet en skjøtselsplan for området, i samråd med grunneier og miljøvernavdelingen. Skjøtsel er 
igangsatt."

Slåttemyra i Nittedal
Maridalens Venner tok også initiativ til å lage en fagrapport for Slåttmyra naturreservat i 1994, og den ble utarbeidet av professor 
Asbjørn Moen, NTNU, Vitenskapsmuseet, Trondheim og Tor Øystein Olsen i 1997.

https://www.maridalensvenner.no/oversikt-over-flora-og-vegetasjon-innen-slaattemyra-naturreservat-i-nittedal-akershus-med-
skisse-til-skjoetselsplan.5023312-25743.html

Basert på denne fagrapporten ble det utarbeidet skjøtselplaner, og årlig skjøtsel startet i 1997:

https://www.maridalensvenner.no/arsrapporter-utfoert-skjoetsel-slaattemyra.204352-25743.html

Her kan det leses om Slåttemyra: https://www.maridalensvenner.no/slaattemyra.25743.no.html

Og her er startsiden til Maridalens Venner: https://www.maridalensvenner.no/hjem.15925.no.html
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