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 «NORDMENNS LIDENSKAPELIGE 
 forhold til natur og friluftsliv er ikke bare 

en klisjé». Slik startet en artikkel i Dagsavisen rett 
før jul i fjor. Avisen kunne dokumentere at vi i 
fjor brukte mer penger enn noensinne på ulike 
typer friluftsutstyr. Journalist Tor Sandberg slo på 
denne bakgrunn fast bl.a. at behovet for natur til 
rekreasjon og friluftsaktiviteter trolig vil bli langt 
større i årene framover.

Forsker Erik Røed Larsen i Statistisk Sentralbyrå 
kunne i artikkelen fortelle om en anselig økning i 
andelen husholdninger som har utgifter til frilufts-
utstyr: fra 28 prosent i 1975 til hele 35 prosent i 
1995. Hvis vi går ut i fra at utstyret også brukes, vil 
det bli en stadig økning i friluftsaktiviteter. Dette 
kan  i neste omgang åpne for interessekonflikter. 
Røed Larsen sa om dette: – Det moderne samfunn 
frambringer stadig nye oppfinnelser som tilbyr bru-
kerne nye stimuli, men én gruppe av goder framstår 
som begrenset i volum og kvalitet: Naturen selv.

Dette er ikke innledningen til en debatt om utstyrs-
hysteri. Jeg nøyer meg med å konstatere tallenes 
klare tale fra Statistisk Sentralbyrå, som viser at 
det ikke bare blir f lere husholdninger som kjøper 
fritidsutstyr, men hver enkelt av dem bruker også 
stadig mer penger på slikt utstyr. Det forteller oss at 
naturen, med dens begrensninger, utsettes for stadig 
større påkjenninger fra opplevelsessultne mennesker.

Østmarka - med sin nære beliggenhet til landets 
største befolkningskonsentrasjoner - har allerede 
fått merke dette presset. Undersøkelser viser at 
i løpet av et år brukes Østmarka av ca. 110 
000 personer. Utgangspunktet vårt må selvfølgelig 
fortsatt være at det beste vernet for Marka er at f lest 
mulig bruker den, men slik at vi hele tida er bevisst 
naturens egne begrensninger. 

Ved forvaltningen av Oslo kommunes skoger er 
det bl.a. vedtatt at en skal ha som mål å legge 
til rette for at f lest mulig kan få anledning til å 
dyrke et allsidig friluftsliv i skogen, med rik og 
variert naturopplevelse. Det sies også at det er de 
tradisjonelle frilufts- og idrettsaktivitetene som skal 
prioriteres. Det enkle friluftslivet i nær kontakt 
med naturen skal også søkes  tilgodesett i de nære 
områdene.

Østmarkas Venner har i sine lover, som er tatt 
inn i dette bladet, en formålsparagraf:  Foreningen 
har som formål å bevare Østmarka som frilufts- 
og rekreasjonsområde, og vil støtte arbeidet for et 
mangesidig sports- og friluftsliv. Videre vil en se 
at paragrafen omtaler en del enkeltoppgaver, som 
å arbeide for å redde bygninger og steder med 
historisk interesse.

Styret i Østmarkas Venner ønsker å gå igjennom 
foreningens lover, og spesielt formålsparagrafen, 
for å få til en tidsmessig oppdatering og kanskje 
utforme en visjon for Østmarka inn i det nye 
hundreåret. Forslag om dette vil vi legge fram 
på foreningens årsmøte i 2003. Vi inviterer alle 
medlemmer til en åpen debatt om dette -  gjerne 
i medlemsbladet vårt.

Det er viktig å se på om det er sammenheng mellom 
de sakene foreningen jobber med  og det som står 
i lovene. Dette vil også være en anledning til en 
gjennomgang av ulike friluftsaktiviteter og hvordan 
økende aktivitet vil  påvirke naturen i Østmarka. 
Fornuftig og langsiktig tenkning i bruken av arealer 
er forutsetningen for bevaring av naturen og dens 
biologiske mangfold, samtidig som det er bærebjel-
ken i det enkle og naturvennlige friluftsliv. 

Friluftsliv for alle pengene
Av Steinar Saghaug
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Innkalling til årsmøte i Østmarkas Venner

Mandag 12. mars 2001, kl 19.00, på Skullerudstua, 
Olaf Helsets vei 2, Oslo

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

DAGSORDEN:
1. Valg av dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskap  

4. Innkomne forslag

5. Fastsettelse av kontingent

6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett

7. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød.

Etter årsmøtet inviterer vi til: 

Verne- og opplevelsesverdier i skog

Et lysbildekåseri ved Sigmund Hågvar, 
professor i natur- og miljøvern ved Norges landbrukshøyskole.

Gå ikke glipp av muligheten til å kjøpe praktboka 
«Norsk naturarv. Våre naturverdier i internasjonalt lys» av Hågvar og Berntsen. 

Boka selges til sterkt redusert pris kr. 300,- (vanlig pris 498,-) på møtet. Se også omtale s. 23.

For å komme til Skullerud kan en ta T-banens linje 3 eller buss nr. 79 til Skullerud stasjon,  
eller kjøre til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.
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Leder: Steinar@Saghaug.no   91 37 22 42 Styremedlemmer: 
Nestleder: Johan Ellingsen 64 92 80 52 Arild Rambøl 63 83 06 56 
Varamedlemmer: Gunnar Jonassen 22 26 61 34
Finn Jensen 22 27 01 39 Jan Olav Nybo 22 27 28 57
Randi Hauger 67 90 43 38 Øyvind Pettersen 22 28 44 78
Sekretær: Kristin.Ohnstad@c2i.net   64 97 80 70 Helga Gunnarsdóttir 95 99 23 49

Styret i Østmarkas Venner 2001-2002



Allereie i 1976 la Miljøverndepartementet 
fram eit utkast til ein plan for bruk og 
forvaltning av Oslomarka (ein fleirbruks-
plan), der vern av 36 lokalitetar inngikk. 
Etter lokal høring i 1989, sentral høring 
i 1993, ny runde med justering og sup-
plering av planen og lokal høring i 1996 
og sentral høring i 1998, skulle det altså 
ta over 25 år å realisere første del av 
planen. Desto meir gledelig er det at Ram-
stadslottet er med i første runde av område 
som nå får vern etter naturvernloven.

Reservatet er på 2,1 km² og blir Østmarkas 
andre. Fra før har vi Østmarka natur-
reservat i Rausjømarka på 12,5 km², som 
vart verna som barskogreservat i 1990.
Ramstadslottet er eit svært variert skog-
område med liten påverknad i forhold 
til resten av Østmarka. Tidligare hogstar 
har sett ein del spor, men området er 
i ferd med å gjenvinne naturskogskva-
liteten. Det nye naturreservatet er nær-
område for store befolkningskonsentrasjo-

nar i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog. 
Området har rikt dyre- og planteliv, og 
gir folk villmarksoppleving sjølv om det 
ligg mindre enn 5 km frå Strømmen 
sentrum.

Det nye verneområdet omfatter Østmarkas 
høgste punkt, nemlig Barlindåsen på 398 
m.o.h., mens Ramstadslottet rett aust er 
på 394 m.o.h. Dette åsområdet er eit 
populært turmål, og av vernereglane går 
det fram at vedlikehald av eksisterande 
stiar og preparering av skiløyper er tillatt, 
noe som er positivt for friluftslivet. Det 
er ikkje opna for å utvide eller legge om 
stier og løyper da styresmaktene vurderer 
løypestandarden som tilfredsstillande.

Kartlegging foretatt av «Stiftelsen Siste 
sjanse» dokumenterer at området har tre 
nøkkelbiotopar, dvs. mindre lokalitetar 
med urskogsliknande skog og sjeldne 
artar. Desse tre er Isdalen, Blåtjern sør 
og Barlindåsen øst. Generelt ligg dei 
mest spennande gammalskogområda inna-
for reservatet i dei rike kløftene sør for 
Blåtjern.

Kanskje Ramstadslottet bør bli ditt neste 
turmål til våren? Vi anbefaler turen, og 
kan love deg spennande opplevingar og 
flott utsikt.

Ramstadslottet naturreservat etablert!
Av Jan Olav Nybo

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2001 vedtok regjeringa i statsråd å opprette   
Ramstad slottet naturreservat i Rælingen og Lørenskog, som del av verneplan for Oslomarka. 
Samtidig vart Asdøljuvet i Lier, Mørkgonga i Ringerike og Hole samt Mellomkollen i Oslo 
etablert som naturreservat.
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Foto: Tom G. Bengtson

Under Ramstadslottet
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brudd

Ski kommune har i svar til Østmarkas 
Venner og i brev til utbygger gjort 
det klart at kommunen ser alvorlig på 
at utbygger ikke har fulgt de vedtatte 
miljøkriterier.

Siden siste utgave av Nytt fra Østmarka 
gikk i trykken, har foreningen fått svar - 
datert 16.11.01 - på sin henvendelse til Ski 
kommune angående anleggsarbeidene ved 
Krokhol golfbane. Både i brevet til ØV og 
til utbygger Krokhol golfbane AS gjør Ski 
kommune det klart at de ser alvorlig på at 
de strenge miljøkriteriene som er vedtatt, 
ikke er fulgt. I tillegg til de forhold som 
ØV påpekte, har også Ski kommunes 
vannovervåkning påvist at vannkvaliteten 
i bekken er betydelig påvirket av anleggs-
arbeidet.

Østmarkas Venner har imidlertid ikke 
fått svar angående de store problemene 
med framkommelighet i og rundt anleggs-
området. Vi har på ny sendt brev til 
Ski kommune hvor vi tar opp tilgjengelig-
heten, samt en rekke prinsipielle forhold 
bl.a. knyttet til utbyggers fjerning av kant-
sonen langs bekken. Med henvisning til en 
artikkel i tidsskriftet Miljøkrim (som utgis 
av Økokrim), mener vi at det dreier seg 
om et vassdragsinngrep som kan medføre 
straffeansvar etter Vannressursloven som 
trådte i kraft 1. januar 2001. Østmarkas 
Venner vil i samråd med andre friluftsor-
ganisasjoner vurdere videre oppfølging av 
saken. 

Les mer om saken på våre nettsider:
http://bedreraad.no/ov2a.htm

Klare brudd på golfbanevilkårbrudd

Først vil jeg selvsagt si meg enig i at varige 
naturinngrep innenfor markagrensene ikke er 
av det gode. Jeg tenker her på bebyggelse, 
veier, parkeringsplasser og lignende. Men etter 
mitt skjønn kommer golfanlegg i en noe annen 
stilling. Jeg vil her redegjøre for mitt syn på 
saken.

1.  Golf er også utendørsaktivitet. Det kan godt 
tenkes at den som en dag flyr i Marka, en 
annen dag finner glede i golf. Videre kan 
det tenkes at de som i unge og spreke år 
har vært Markatravere, på sine eldre dager 
får helseproblemer som gjør at de må søke 
mindre krevende aktiviteter – og kanskje også 
utøve disse i omgivelser der det fins andre 
mennesker slik at de om nødvendig kan få 
hjelp. Dette kan jo i tillegg virke beroligende 
for de pårørende. I slike sammenhenger er 
åpenbart golf et bra alternativ.

2.  De fleste naturinngrep som gjøres for å få 
et golfanlegg vil være reversible, dvs. naturen 
vil overta den dagen golfspillet opphører. Vi 
vet jo at skog vokser opp på nytt hvis den 
får anledning. Det samme gjør annet – om 
ikke det opprinnelige – planteliv. Bekker vil 
fortsette å renne – kanskje i andre løp, men 
hvem husker det opprinnelige etter noen år?

3.  Under våre himmelstrøk spilles det ikke uten-
dørs golf om vinteren. Da ligger «de hvite 
vidder» – nemlig golfjordene – innbydende 
for de første skilystne om høsten, og for 
småbarnsfamilier hele vinteren, med koselig, 
småkupert terreng og lette bakker for ustøe 
ben.

Jeg synes av disse grunner at regnskaper for 
golfanlegg – også det på Krokhol – kan gjøres 
opp med iallfall 0 (+0?).

Ad golfanlegg  Leserinnlegg av Kari Ekanger
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Årsberetning 2001
Styret framlegger med dette årsberetning for  2001.

Styrearbeid, utvalg og tillitsverv

Styrets sammensetning i perioden har vært:

Steinar Saghaug, leder  x
Johan Ellingsen, nestleder       x
Helga Gunnarsdóttir  
Arild Rambøl   x
Øyvind Pettersen  
Jan Olav Nybo   x
Gunnar Jonassen  

Varamedlemmer:
Finn Jensen   x
Randi Hauger   x

Sekretær og kasserer:
Kristin Ohnstad

Revisor: 
Erik Jøntvedt   x

Valgkomité:
Oddvar Rolstad, leder  x
Kai Ekanger   x
Trine Johnsen   x

(x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet.)

Styremøter
I 2001 har det vært avholdt ni styremøter. Også i denne perioden har det vært 
et nært samarbeid og god kontakt med andre friluftsorganisasjoner og offentlige 
etater. Styret og fagutvalgene har representert foreningen i fellesmøter, utrednin-
ger og annet arbeid i tråd med foreningens formål. Uttalelser til myndigheter og 
andre instanser har vært utarbeidet av styret og/eller fagutvalgene.

Kontingenten
Kontingenten har i 2001 vært på kr. 100 for vanlige medlemmer, kr. 60 for studenter 
og pensjonister og kr. 200 for organisasjoner og borettslag. Årsmøtet vedtok å 
endre kontingenten slik at alle enkeltmedlemmer betaler kr. 100. Styret foreslår 
at kontingenten holdes uendret.
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Fagutvalg
Styret opprettet i 1998 følgende rådgivende utvalg: Skogutvalget (Gunnar Jonassen, 
Finn Jensen, Randi Hauger og Oddvar Rolstad), Plan- og markagrenseutvalget (Arild 
Rambøl, Johan Ellingsen og Jan Olav Nybo), Kulturminneutvalget (Øyvind Pettersen) 
og Informasjonsutvalget. Sistnevnte ble i 2000 erstattet av Redaksjonsutvalget 
med ansvar for Nytt fra Østmarka. Det vises til egne avsnitt fra fagutvalgene. 
Styret har i løpet av året gjennomgått sammensetningen av og retningslinjer 
for utvalgene.

Kulturminneutvalget

Da det har vist seg å være svært vanskelig å få tak i medarbeidere til utvalget, har 
det i praksis ikke vært i virksomhet det siste året. 

Skogutvalget
Skogansvarlige i Østmarkas Venner har foretatt befaringer av hogstområder i 
Østmarka og befart transportskader. Dessuten har de representert foreningen 
ved forskjellige anledninger, bl.a. Det norske skogselskaps Markaseminar som ble 
arrangert 12. september på Hurum.

Plan- og markagrenseutvalget.
Utvalgets medlemmer har fulgt ekstra nøye med i markagrensedebatten, bl.a. 
i kontakt med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Markagrensen ligger fortsatt 
fast, men vi har flere eksempler på at det kreves årvåkenhet fra de frivillige 
organisasjonene for å følge med på hva som skjer. Lysten til å ta Marka i 
bruk også til nye formål som golfbaner og idrettsanlegg øker, samtidig som 
det i flere kommuner pågår livlige diskusjoner om bygging innenfor Marka. En 
uryddig og egentlig uholdbar forvaltningsmessig situasjon med delt arealansvar 
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen, gjør situasjonen ekstra pikant i 
akershuskommunene. På det lovmessige området avventes nå en revisjon av Plan- 
og bygningsloven, som bl.a. kan komme til å foreslå nye arealkategorier som kan 
gjøre det lettere å gi deler av Marka et bedre vern. 

Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Johan Ellingsen har sittet som foreningens medlemmer i 
representantskapet i OOF. Oddvar Rolstad er styremedlem i OOF. Gunnar Jonassen, 
Oddvar Rolstad og Kjell Staxrud har representert foreningen i Oslo og Omegn 
Turistforening, Skiforeningen og Foreningen ØX. Trine Johnsen har representert 
ØV i Miljøprosjekt Ljanselva. Dessuten har Steinar Saghaug og andre representert 
foreningen med foredrag og innledninger om Østmarka og Romeriksporten.
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Medlemmer
Ved årsskiftet 2001/2002 hadde foreningen 2198 medlemmer, hvorav 90 organisa-
sjoner og borettslag, samt to æresmedlemmer. Dette er en nedgang på ca. 40 
medlemmer i forhold til forrige årsskifte.

I løpet av 2001 ble det satt i gang et omfattende arbeid med å gjennomgå og 
revidere vårt medlemsarkiv både hva rutiner og innhold angår. Det innebar bl.a. at 
vi sa opp avtalen med Postens medlemsservice og at sekretæren overtok alt arbeid 
med medlemsarkivet. Innbetalingskort for kontingent ble sendt ut i februar og 
purring gjennomført i august. De som ikke betalte etter purring høsten 2001 og 
heller ikke hadde betalt i 2000, ble strøket fra arkivet. Totalt dreide det seg om ca. 
350 medlemmer, hvorav mange borettslag og organisasjoner. På denne måten har 
vi fått en bedre oversikt over  medlemsmassen og sitter nå igjen med et oppdatert 
medlemsarkiv bestående av reelle medlemmer. 

For å stå bedre rustet til å verve nye medlemmer, utarbeidet styret en vervebrosjyre 
i samarbeid med naturfotografen Øystein Søbye. Vervebrosjyren ble trykket opp 
igjen i 2001 og har vært tilgjengelig på de fleste stuene i Østmarka. Den er 
dessuten sendt til en rekke bibliotek og delt ut i en del postkasser. Styret 
arrangerte åtte «vervesøndager» ved innfallsportene til Østmarka i løpet av våren 
og høsten, hvor en vervet nye medlemmer og informerte om foreningen. Dessuten 
har medlemmene deltatt i vervingen. Resultatet av vervingen var ny årsrekord, 
nærmere 300 nye medlemmer. 

«Nytt fra Østmarka» i fire farger
Foreningens medlemsblad «Nytt fra Østmarka» blir gitt ut fire ganger i året. 
Medlemsbladet sendes alle medlemmer, samt til en del organisasjoner, politikere 
og medier. Medlemsbladet redigeres av et redaksjonsutvalg bestående av Johan 
Ellingsen, Øyvind Pettersen og Helga Gunnarsdóttir. Store deler av Nytt fra 
Østmarka nr. 3/2001 var viet en billedserie fra kongebesøket på Sarabråten, og i 
den forbindelse fant vi det riktig å forsøke firefargers trykk. Styret fikk mange 
positive tilbakemeldinger på fargetrykket fra medlemmer og andre lesere, og 
besluttet derfor å fortsette å trykke medlemsbladet i farger. Merkostnader per 
år vil bli på ca. kr. 15.000.  

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Purring av kontingent, tilskudd/gaver og 
nye medlemmer førte til kr. 25.219 mer i inntekter enn det som var budsjettert. Det 
alt vesentlige av utgiftene går også i denne perioden til trykking og utsendelse 
av medlemsbladet. Årsresultatet viser et underskudd på kr. 15.471. Dette skyldes 
større utgifter enn budsjettert til trykking av vervebrosjyre og til porto, utgifter 
til purring i 2000 som først ble belastet i 2001, utgifter til Postens medlemsservice 
frem til avviklingen, samt utgifter til kongebesøket 7. juni. Regnskap for 2001 og 
styrets forslag til budsjett for 2002 følger vedlagt.
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Enkeltsaker

Kongebesøk 7. juni på Sarabråten 
Hans Majestet Kong Haralds besøk under minnestunden ved Milorg-bautaen 7. juni 
2001 ble en minneverdig begivenhet for de mer enn 1200 frammøtte. Kongen ble 
tatt i mot av Oslos ordfører Per Ditlev Simonsen, Kai Ekanger, Steinar Saghaug og 
sist men ikke minst blomsterpiken Tiril Berg Bjørsom, vårt 7 år gamle medlem. Det 
ble en flott kveld hvor sola brøt fram i det Kongen ankom og holdt regnet unna 
til det var fem minutter igjen av minnestunden.

Ambassadør Bernt H. Lund holdt en tale som i seg selv var minneverdig. Han 
påviste slektskapet mellom den kamp de unge døde førte og dagens kamp 
mot destruktive idéer. Talerne fra Milorg-veteranene lyktes i å gjøre historien 
nærværende. Styreleder Steinar Saghaug fikk, som siste taler, på en overbevisende 
måte understreket Bernt H. Lunds budskap om at vi i dagens kamp mot nynazisme 
kjemper mot de samme krefter som motstandsbevegelsen kjempet mot.

Det er ellers nærmest utrolig i våre dager å tenke seg at mer enn 1200 mennesker 
skulle delta ved et arrangement innpå skauen i Østmarka en regnfull sommerdag. 
Etterpå fikk de rundt 35 Milorg-veteranene som deltok snakke med en blid Kong 
Harald, som avfeide alt snakk om det fæle været med å erklære at «han tålte da 
litt vann». Det var helt på det rene at det var flere enn Kongen som mente at 
de også tålte litt vann. Som vanlig var det Braathens Bedriftskor som sto for de 
musikalske innslagene, godt hjulpet av Østre Aker Musikkorps. En fyldig reportasje 
med bilder er å finne i Nytt fra Østmarka 3/2001.

Sommernatt på Tonekollen
Østmarkas Venner inviterte sine medlemmer til «Sommernatt på Tonekollen» 
natten mellom 16. og 17. juni. På sin vandring innover fikk deltakerne med 
seg solnedgangen over Tonevann, duftende nattfiol og liljekonvall langs stien 
opp til Tonekollen, og en enestående utsikt over Østmarkas blånende åser fra 
Tonekollen før natta senket seg over skog og vann. Soloppgangen over Østmarka 
ble et høydepunkt, før vandrerne returnerte gjennom hjertet av Østmarka til 
Bysetermosen.

Høstmøte: Skogbruk og friluftsliv - lar det seg forene? 
Østmarkas Venner inviterte til sitt årlige høstmøte den 11. oktober med en 
provoserende møtetittel som luktet av gamle tiders konflikt og kamp. Lar det 
seg gjøre å høste skogens virkeressurser på en måte som ivaretar hensynet til 
friluftslivet og til det biologiske mangfoldet? Som møteleder Johan Ellingsen 
var inne på i sin innledning, er det nå påtakelig mer ro omkring skogbruket 
i Marka enn tidligere. Noe av årsaken ligger nok i at begge parter har jenket 
seg og at situasjonen i dag preges av dialog mellom brukergruppene og ikke, 
som før, konflikt.
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Som innledere hadde vi invitert Jan Fredriksen fra Oslo kommune, nybakt 
stortingsrepresentant for SV i Oslo Heidi Sørensen, og Erling Bergsaker fra Losby 
Bruk. Møtet avdekket ikke de store uenighetene i synet på skogbruket, men noe 
skyldes nok at møtedeltakerne mest var av den eldre garde. Store hogstflater 
vekker ofte negative reaksjoner, men gjengangeren i kritikken mot skogbruket 
synes å være dype hjulspor og kvist i stier og løyper. Slikt skal bare ikke 
forekomme! Konklusjonen får bli at hvis skogbruket bare rydder opp etter seg, 
synes nok de fleste at dagens situasjon var tilfredsstillende. Men som Heidi sa 
så treffende: «Miljøtiltak er som å gå etter regnbuen». Så fortsatt er det et 
forbedringspotensiale.

Golfbane på Krokhol
Reguleringsplanen for utvidelse av Krokhol golfbane ble vedtatt i Ski kommune-
styre 26. januar 2000. Planen innebærer bl.a. at den eksisterende golfbanen på 240 
mål utvides med 380  mål innenfor markagrensen i Østmarka. Miljøorganisasjonene 
– også vår organisasjon – protesterte mot at markagrensen ble brutt, men Ski 
kommune valgte å se bort fra dette ved utbyggingsvedtaket. Arbeidet med den 
nye banen ble påbegynt 1. august ifjor og forventes å bli ferdig i 2003.
 
Mange av Østmarkas turgåere registrerte høsten 2001 til sin forferdelse skamferin-
gen av Østmarka i forbindelse med utvidelsen av golfbanen. Østmarkas Venner 
har ved befaringer registrert flere brudd på miljøkrav som er stilt til utbygger, 
og foreningen har protestert skriftlig til Ski kommune. Det var spesielt bruddene 
på miljøkrav knyttet til bekkene i området, samt anleggstrafikk og «gjørmehav» 
på innfartsårene til Østmarka, som foreningen reagerte på. I kommunens svar 
til foreningen og i brev til Krokhol golf AS (utbygger) kommer det klart fram 
at Ski kommune ser alvorlig på at arbeidene er gjennomført uten at vilkårene 
i miljøhåndboken er fulgt.

Romeriksporten og Østmarka 
Jernbaneverket har nå overtatt ansvaret for å overvåke og følge opp områdene 
som er berørt av Romeriksporten. Målinger i tunnelen viser at lekkasjene er stabile. 
Fortsatt er lekkasjene altfor høye under Puttjern, og området blir holdt kunstig 
i live av vanninfiltrasjonsanlegget.

Skogen i Puttdalen og på Kjerringmyr var blitt så ødelagt av grunnvannslekkasjene 
at deler av den måtte hugges. Rundt 25 kubikkmeter døde trær ble derfor hugget 
og fraktet ut. Arbeidet ble foretatt av Skogvesenet på en skånsom måte. Fortsatt 
stikker det opp sjenerende stubber i Nordre Puttjern.

Gardermobanen (GMB) slutter aldri å overraske. Høsten 2000 ble beboere på 
Hellerud og Østmarkas Venner tatt på senga igjen da GMBs planer om et nytt og 
kunstig tjern i Trolldalen dukket opp.  Etter store protester trodde vi at planene 
var lagt på is, men nei. Nye planer dukket opp igjen hos Jernbaneverket i løpet av 
2001, men er nå forhåpentligvis endelig parkert.
     

11



Miljøprosjekt Ljanselva 

Årets store begivenheter har - foruten ryddedugnaden 26. april som samlet vel 700 
barn, unge, lærere og voksne - vært:

•	 	Igangsetting	 av	 arbeidet	 med	 en	 reguleringsplan (en verneplan) for Ljanselva 
fra Marka til Fjorden. Det foreløpige arbeidet ble presentert for et stort og 
engasjert publikum høsten 2001, og planen skal snart ut på høring.

•	  Gjenskaping av Sagdammen/Skullerudtjernet som forsvant en gang på 1900-tallet, 
men som nå er på plass i en noe mindre utgave. 

•	 	Gjenoppbyggingen	 av	 Sagstua, like på oversiden av Sagdammen, som er 
påbegynt og ventes ferdig våren 2002. Den planlegges brukt som «hytte» og 
uteskole for barn og unge på tur.

•	 	Rapporten	fra	landskapsarkitekt	Ida	E.	Hvoslef	i	forbindelse	med	kommunedel-
plan Gjersrud/Stensrud, med forslag til hva som kan gjøres for å beholde 
den blågrønne strukturen i den nye bydelen. Dette med tanke på å beholde 
vann og vassdrag slik at de blir til glede for kommende innbyggere i den 
nye bydelen.

•	 	Etablering	av	informasjonsbladet	Ljanselv-NYTT

•	 	Deltakelse	 i	 utgivelsen	 av	 vandreheftet	 «Med barn og unge på tur langs 
Oslo-elvene», som har foregått i regi av Oslo Elveforum.

•	 	Utgivelse	av	turkart for Ljanselva Miljøpark

Miljøprosjekt Ljanselva er i gang med å utarbeide til sammen 27 informasjonstavler 
som skal gi folk på vandring i dalen nyttig og interessant informasjon om historie, 
kultur, dyre- og planteliv. Et spesialkart over dalen er også ferdig, og kan fås kjøpt 
for kr. 20. På kartets bakside finnes informasjon om steder og kulturminner, samt 
en oversikt over dalens mange elver og bekker. Se også omtale på side 19.
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REGNSKAP 2001 OG BUDSJETT 2002

     Forslag
DRIFTSINNTEKTER 2001 Budsjett 2000 budsj 2002
 Kontingenter 199 430,00 186 000,00 178 270,00 215 000,00
 Tilskudd/gaver 16 000,00  6 000,00  
 Renteinntekter 5 789,09 10 000,00 9 310,87 7 000,00
 SUM INNTEKTER 221 219,09 196 000,00 193 580,87 222 000,00
     
DRIFTSKOSTANDER    
 Lønn/arb.giver avg. 39 935,00 40 000,00 33 716,00 40 000,00
1 Honorarer 4 700,00 10 000,00 26 168,00 7 000,00
2 Møter/tilstelninger 15 230,00 20 000,00 24 321,00 20 000,00
 Postens 
 kontingentservice 15 632,50 6 000,00 11 916,00 0,00
 Medlemsblad 85 175,00 75 000,00 57 558,00 90 000,00
 Trykkeriutgifter 12 276,00 5 000,00  5 000,00
3 7. juni arrangement 18 307,00   10 000,00
 Kontorrekvisita 4 813,00   5 000,00
 Porto 33 207,54 30 000,00 28 730,54 35 000,00
4 Andre kostnader 7 414,56 10 000,00 32 736,56 10 000,00
 SUM KOSTNADER 236 690,60 196 000,00 215 146,10 222 000,00
     
ÅRSRESULTAT -15 471,51  -21 565,23 0
     
EIENDELER 2001 2000
 Kasse 0,00 279,06
 Driftskonto 171 735,66 22 617,74
 Skattetr konto 273,90 258,86
 Høyrentekonto 20 155,71 134 589,61
 Fordringer  7 710,00
  192 165,27 165 455,27

GJELD  
 Offent.avg/forskuddsskatt 22 435,00 1 000,00
5 Leverandørgjeld 26 080,46 5 333,95
  48 515,46 6 333,95
 Egenkapital 1.1 159 121,32 180 686,55
 Årets resultat -15 471,51 -21 565,23
 Egenkapital 31.12. 143 649,81 159 121,32
   
SUM GJELD EGENKAPITAL 192 165,27 165 455,27
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NOTER TIL REGNSKAP 2001
 
1 HONORARER    
 Wiktor Martinsen, hjemmesider på internett  4 700,00
 SUM   4 700,00
 
2 MEDLEMSMØTER   
 Medlemsmøte Skullerud   9 450,00
 Styretilstelning   3 300,00
 Høytaleranlegg   2 480,00
 SUM   15 230,00

3 7. JUNI ARRANGEMENT    
 Trykksak    6 758,00 
 Div. utgifter fra Kai Ekanger    2 704,00 
 Blomster    1 355,00 
 Norgesbuss    4 000,00 
 Armbind    2 232,00 
 Bok    248,00 
 Lydanlegg    1 010,00 
 SUM    18 307,00 

4 ANDRE KOSTNADER    
 Lagerleie   1 080,00
 Gave   665,00
 Foreningen mot støy   200,00
 Blomster   1 155,00
 Bankboks leie   280,00
 Revisjon   2 800,00
 OOF   95,00
 Finanskostnader   88,50
 Diverse   1 051,06
 SUM   7 414,56

5 Beløpet på kontoen er kostnader  ført i regnskapet, 
 men betalt i 2002    
 Gan Grafiske   20 095,00
 Bogerud Blomster   238,00
 Porto posten (Nytt fra Østmarka nr. 4)  5 747,46
 SUM   26 080,46
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§ Lover

§ 1 – Navn. Foreningens navn er Østmarkas Venner, stiftet 8. november 1966.

§ 2 –  Formål. Foreningen har som formål å bevare Østmarka som frilufts- og 
rekreasjonsområde, og vil støtte arbeidet for et mangesidig sports- og 
friluftsliv.

  Foreningen vil videre arbeide for å redde steder, bygninger og gjenstander med 
historisk og antikvarisk interesse i dette området. Foreningen er upolitisk og 
åpen for alle sports- og friluftsinteresserte personer og organi sasjoner. Den 
ønsker å stå i nært samarbeid med bestemmende myndigheter og beslektede 
organisasjoner.

§ 3 – Medlemmer.
 Medlemmer av foreningen er: 
 1) Årsbetalende medlemmer og organisasjoner.
 2) Livsvarige medlemmer og organisasjoner.

§ 4 –  Styret. Foreningens styre består av leder, valgt for ett år, 6 styremedlemmer 
valgt for 2 år og 2 varamedlemmer. Disse velges så vidt mulig jevnt fordelt over 
de ulike distrikter rundt Østmarka. Styremedlemmene velges slik at det hvert år 
er 3 medlemmer på valg. Styret velger selv sin nestleder.

  Styret avgjør hvordan sekretær og kassererfunksjonen skal fordeles, enten ved 
ansettelse eller ved valg av sekretær og kasserer blant styrets medlemmer. 
Styret oppnevner fagutvalg.

§ 5 –  Styrets plikter. Styret sammenkaller foreningens årsmøte. Styre- og medlems-
møter sammenkalles så ofte lederen finner det nødvendig. For øvrig kan disse 
sammenkalles når 3 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutnings-
dyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Sekretæren fører forhandlingsproto-
kollen og besørger sammen med lederen den nødvendige korrespondanse.

  Styret utarbeider årsberetning som legges frem for godkjenning på årsmøtet.

  Den styret bemyndiger, fører regnskapet, sørger for å innkassere kontingenten 
og fører medlemsoversikt. Styret forvalter forenings midler – i større saker etter 
årsmøtets vedtak. Styret sammenkaller foreningens fagutvalg til minst ett årlig 
samrådsmøte.

§ 6 –  Kontingent og medlemskap. Kontingenten skal betales forskuddsvis pr kalen-
derår. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Skylder et medlem 
kontingent for et år, er det ikke valgbart og har ikke stemmerett. Medlemmer 
som skylder kontingent for flere år, kan strykes av styret. Medlemmer som 
beviselig motarbeider foreningens interesser, kan strykes som medlemmer etter 
at en slik beslutning er godkjent av årsmøtet. Utmelding av foreningen bør skje 
skriftlig og forfalt kontingent betales. Kollektivt og familiemedlemskap gir 1 
stemme. 
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§ 7 –  Årsmøtet. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år 
innen utgangen av mars måned og innkalles av styret minst 14 dager før 
årsmøtet holdes. Forslag som ønskes satt opp på saklisten og behandles på 
foreningens årsmøte, må være innsendt til styret innen 15. januar slik at styret 
kan behandle forslaget og ta det med i innkallingen.

  Det ordinære årsmøtet skal behandle:
    1. Valg av dirigent
    2. Årsberetning
    3. Regnskap
    4. Innkomne forslag
    5. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av styrets forslag til budsjett
    6.  Valg: 

Leder for ett år 
Tre styremedlemmer for to år 
To varamedlemmer for ett år 
Revisor for ett år, etter forslag fra valgkomiteen 
Valgkomité med leder og to medlemmer for ett år,  
etter forslag fra styret

 Vedtak fattes – med unntak av saker etter lovens §§ 10 og 11 – med 
 alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 8 –  Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst  
14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller skriftlig krav foreligger 
fra minst 100 medlemmer. Bare saker som er ført opp på dagsorden kan 
behandles.

§ 9 –  Utmerkelser. Personer som har gjort en særdeles verdifull innsats for Østmarka, 
kan utnevnes til æresmedlemmer av Østmarkas Venner. Utnevnelsen kan bare 
skje under foreningens årsmøter og etter forslag fra styret.

§ 10 –  Lovendring. Forslag om lovendring må innsendes til styret innen 15. januar, og 
behandles på ordinært årsmøte. For at lovendring skal bli vedtatt, kreves det 
2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

§ 11 –  Oppløsning. Forslag til oppløsning av foreningen behandles av det ordinære 
årsmøtet hvor det kreves ¾ flertall for å bli vedtatt. Beslutter årsmøtet 
oppløsning med det nødvendige flertall, innkalles det til ekstraordinært 
årsmøte, hvor det også kreves ¾ flertall for å bli vedtatt. I tilfelle oppløsning 
kan årsmøtet bestemme hvordan foreningens midler skal anvendes.

17



Forslag til årsmøte

I henhold til foreningens paragrafer kan medlemmer av foreningen komme med 
forslag til årsmøtet. Østmarkas Venner har mottatt følgende forslag fra Hermann 
Nicolaysen:

Jeg viser til innkallingen og fremmer for årsmøtet følgende forslag til endring i 
lov for Østmarkas Venner:

Forslag 1:  I §2  2. avsnitt 2. setning etter «… personer og organisasjoner» 
tilføyes «herunder borettslag og bedrifter»

Begrunnelse:   Kollektivt medlemskap omfatter også borettslag og be- 
drifter, jfr. medlemsbladets siste side angående kontingenten.

Forslag 2:   §3 pkt. 1 endres til «Årsbetalende enkeltmedlemmer og 
organisasjoner.»

Begrunnelse:  Medlemsmassen består av enkeltmedlemmer og kollektivt  
tilsluttede organisasjoner.

Forslag 3:  §3 pkt. 2 endres til «Livsvarige enkeltmedlemmer og orga-
nisasjoner.»

Begrunnelse:  Som for forslag 2.

Forslag 4: I §6  3. setning strykes «for et år»

Begrunnelse:   Skylder et medlem kontingent, bortfaller valgbarhet og stem-
merett uansett om det skyldes kontingent for ett eller flere år.

Forslag 5:  I §6 endres siste setning til «Kollektivt medlemskap  
(org anisasjoner) gir 1 stemme på årsmøtet.»

Forslag 6:  I §9 tilføyes en 3. setning «Æresmedlemmer har fri  
kontingent.»

Begrunnelse:  Et æresmedlem bør i tillegg til blomster og hederlig omtale få 
fri kontingent. 

Styrets innstilling:  Styret i Østmarkas Venner takker Hermann Nicolaysen for ini-
tiativ og forslag til årsmøtet. Vi vil imidlertid foreslå at saken 
om endringer i foreningens lover utsettes til årsmøtet i 2003.

Begrunnelse:  Styret i ØV har allerede vedtatt å nedsette en gruppe som 
skal se nærmere på foreningens lover, herunder formålspara-
grafen. Vi mener dette er et såpass omfattende arbeid at det 
trenger en bred diskusjon og vurdering før man kan fremme 
et konkret forslag. Nå er det også fra Hermann Nicolaysen 
kommet gode forslag og begrunnelser som vi vil ta med i en 
totalvurdering av foreningens lover. 
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Miljøfestivalen i Oslo 2002 tar utgangs-
punkt i Oslo kommunes Miljødager, som 
har vært arrangert siden 1999. Miljø heime-
vernet i Oslo/Grønt Inspirasjons senter har 
tidligere stått sentralt i arbeidet med Miljø-
dagene og tar derfor initiativ til en vide-
reføring av arrangementet. Festivalen er 
forankret i Byøkologisk program:

«Oslo kommune skal tilrettelegge for helse- 
og miljøriktig adferd hos byens borgere 
og næringsliv. Forebyggende informasjon, 
veiledning og medvirkning vil være viktige 
ledd i dette arbeidet.»

Miljøfestivalen 2002 skal være en interak-
tiv utstillingsarena for arbeidet på miljø-
feltet i regi av det offentlige, organisasjo-
ner og næringslivet. Festivalen skal være 
en møteplass for alle som er opptatt av 
spørsmål knyttet til naturvern, miljøvern, 
helsevern, friluftsliv og kulturminnevern. 
Publikum skal tilbys et bredt spekter av 
informasjon og aktiviteter på mange nivå. 

Festivalen skal bidra til en mer bærekraftig 
utvikling i Oslo ved å skape en arena 
for profilering, kommunikasjon og dialog 
samt å motivere både myndigheter og 
forbrukere til handling.

Miljøfestivalen 2002 skal arrangeres over 
10 dager i begynnelsen av juni med utgangs-
punkt i Verdens miljødag 5. juni og i sam-
arbeid med Bilfritt Glade Oslo. Festivalen 
skal bestå av 3 hovedelementer:

•	 	 	Miljøtorg	i	Oslo	sentrum	med	stands	på	
Karl Johans gate og Universitetsplassen.

•	 	 	Aktiviteter og arrangementer bla ØVs 
arrangementer, 7. juni på Sarabråten og 
Sommernatt på Tonekollen.

•	 	 	Foredrag,	paneldebatter,	kurs	og	seminar	
med fokus på aktuelle miljøspørsmål.

Bydelene, relevante etater i Oslo kom-
mune, relevante statlige organer samt orga-
nisasjons- og næringslivet i Oslo og omegn 
er invitert til å bidra til festivalens innhold.

Miljøfestivalen 2002
Sett av første uka i juni til Miljøfestivalen 2002! Grønt inspirasjonssenter/Miljø heime
vernet i Oslo har tidligere stått sentralt i arbeidet med Miljødagene i Oslo. Senteret 
tar nå initiativ til en miljøfestival i begynnelsen av juni. Østmarkas Venner blir en 
av bidragsyterne til festivalen.

Turkart Ljanselva Miljøpark
Et spesialkart over Ljanselva miljøpark kom ut like før jul 2001. Kartbladet strekker seg 
fra Nøklevann til Ljanselvas utløp. Selve kartet viser turvei/stinett langs elva, navn på og 
plas sering av samtlige sidebekker, stedfesting av kulturminner og stedsnavn. På kartets 
bakside finnes omtale av kartfestede steder, kulturminner og dalens mange elver og bekker. 
Miljøprosjekt Ljanselva er i gang med å utarbeide til sammen 27 informasjonstavler som 
skal gi folk på vandring i dalen nyttig og interessant informasjon om historie, kultur, dyre- 
og planteliv.
       Kartet er utarbeidet av Miljøprosjekt Ljanselva i samarbeid med Leif Bertnes.  
Kartet koster kr. 20 og kan bestilles hos Bertnes på telefon 22 28 65 85. 
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Østmarka er som kjent i ferd med å få 
en fast stamme av rovdyr. Gaupa vet 
vi har fast tilhold her og bruker hele 
Østmarka. Streifdyr fra ulvestammen i 
Østfold, kanskje helst yngre dyr, tar seg en 
rekognoseringstur inn i Marka sånn dann 
og vann. For å få en oversikt over hvor 
stor bestanden egentlig er, arrangerte vilt-
forvalteren hos Fylkesmannen i Akershus 
en sporingsdag lørdag 26. januar. Hele 
Østmarka var delt inn i et rutenett fra 
Skullerud i vest til Enebakk i øst. Hver 
rute ble trålet av trente mannskaper som 
via mobiltelefon skulle melde fra om 
sporfunn til sentralen, for anledningen 
lagt til klubbhytta til Enebakk Jeger og 
Fiskeforening ved Durud. 

Østmarkas Venner hadde tatt på seg en 
tilsynelatende lite spennende rode, nem-
lig området innenfor Grønmo og videre 
parallelt med bebyggelsen nordover mot 
Lutdalen. Vi møttes tidlig lørdag morgen 
med ypperlige sporingsforhold og to 
dager gammel snø. Bilen ble etterlatt ved 
Godheim, og Steinar, Rolf og jeg trasket 
avgårde med vaktsomme blikk. Vi hadde 
lagt opp ei rute på tvers av og mest mulig 
utenom kjente stier og løyper for å unngå 
alle hundesporene. Et kjent område ble 
derfor besøkt på en ny måte, og turen 
skulle komme til å by på uventede over-
raskelser.

Vi hadde ikke gått lenge blant utallige 
tråkk av rådyr og rev bak Grønmo, før 
plutselig en svær hønsehauk lettet foran 

oss, tynget ned av et bytte i klørne. Var 
det rester etter et gaupemåltid? Hårdotter 
avslørte et rådyr som hadde måttet bøte 
med livet, men synderen? Det var ikke 
lett å si. Rett bak de store anleggene 
innerst på Grønmo fant vi en merkelig 
steinformasjon med enorme blokker oppå 

ei kolle. Om de ikke har noe navn fra 
før, heter de nå Grønmokjerka! Sannelig 
behøver man ikke gå langt bak et av 
Markas mest belastede områder før man 
kan få spennende naturopplevelser! Selv 
om man kanskje anser området for «tapt» 
som friluftsområde, kan det allikevel få en 
stor verdi for våre etterkommere som ikke 

Bare en liten tur for å se etter spor …
Av Johan Ellingsen
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har vokst opp med problemet Grønmo!  
En ulv ble for øvrig observert i dette 
området høsten 2000, ikke rart med den 
bestanden av rådyr! 

Nordover herfra var det mest hundespor å 
se, selv om enkelte store poter ble fulgt et 
stykke på bakfoten for å sjekke atferden. 
Og da endte de som regel i en turløype. 
Men vi hadde ikke vært langt unna gaupa! 

Ved vaktsentralen fikk vi opplyst at en 
ung, radiomerket hanngaupe, Hans, den 
dagen lå stille ved Nøklevann - sannsyn-
ligvis med et rådyr. Som ledd i et større 
gaupeprosjekt for å lære mer om gaupas 
atferd, følges nå  kontinuerlig noen gauper 
i Østmarka med radiosøker. Hans hadde 
nå i slutten av januar tatt seg en tur 

fra Flateby mot Losby og over til Elvåga 
og Nøklevann. Også pappa Håkon har 
en sender festet til halsen og er under 
observasjon. Men moren til Hans er ei 
lur hunngaupe som har unngått fellene så 
langt og derfor ikke er radiomerket. 

Pussig nok resulterte denne sporingsdagen 
ikke i noen observasjon av ferske spor 
etter gaupene i Østmarka, ei heller noen 
ulv. Vi har derimot en ikke-verifisert 
ulveobservasjon i Enebakk uka etter, så vi 
kan trygt konstatere at Østmarka er blitt 
en attraksjon rikere. For å holde bestan-
dene under oppsikt, er bredt organiserte 
sporingsdager som denne den beste måten 
å gjøre det på. God sporing krever fersk 
nysnø, ikke mer enn 2-3 dager gammel.  
I år deltok mannskaper fra friluftsorga-
nisasjonene, jegere, grunneiere og natur-
vernere i aksjonen, som var siste mulighe-
ten før gaupejakta starter den 1. februar. 
Gaupebestanden i Akershus er for øvrig 
anslått til 25 – 35 dyr, hvorav altså minst 
tre av disse er i Østmarka. 

I år det gitt tillatelse til å felle 4 - 5 
dyr i hele Akershus, men litt avhengig 
av utfallet kan fylkesmannen komme til 
å øke kvoten noe. Sist sommer forsvant 
det mye sau på beite i Vestmarka og i 
Enebakk; med en tapsandel på over 20% 
er det nesten ti ganger mer enn normalt. 
Om det er gaupa som er skyld i alt, skal 
sjekkes grundigere til sommeren. Vi får 
håpe det er plass til både sau og gaupe!

PS! I skrivende stund er Hans tilbake 
i Enebakk og moren er fanget for å bli 
radiomerket.
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Tre ildsjeler i foreningen Bjønnåsens 
Venner, som er kollektivt tilsluttet 
Østmarkas Venner, arbeider nå med å få 
bygget en retningsskive på utsiktspunktet 
Bjønnåsen i Østmarka. Bjønnåsen er 
med sine 396 m.o.h. Østmarkas nest 
høyeste topp og sannsynligvis det beste 
utsiktspunktet i Østmarka. Fra toppen 
kan en skue «halve» Østlandet med bl.a. 
Gaustadtoppen i Telemark langt i det 
fjerne.

Retningsskiven, som blir utført i en kob-
berlegering, vil ha gravert inn retningspi-
ler med stedsnavn, avstand i luftlinje, 
høyde over havet og evt. annen informa-
sjon. Skiven festes til en stamme som bol-
tes til fjellet. Materialkostnadene vil bli 
på ca. kr. 30.000, og foreningen har fore-
løpig fått kr. 10.000 fra Viken Energinett. 
Alle sponsorer vil få sine navn på retnings-

skiven. De som ønsker å være med og 
støtte dette verdifulle arbeidet, kan sende 
bidrag til: Bjønnåsens Venner, konto: 
1310.16.66330 i Strømmen Sparebank. 

Bjønnåsens Venner regner med at monte-
ring og innvielse vil skje i månedsskiftet 
april/mai.    HG

Retningsskive på Bjønnåsen

Like før Nytt fra Østmarka gikk i tryk-
ken hadde Dagbladet en såkalt dokument-
tarreportasje om Romeriksporten - 5 år 
etter. Reportasjen var rettet mot alle de 
som kjempet for å redde Lutvann og 
hele Puttdalen fra total uttørking. Det er 
grunn til å minne om at Nordre Puttjern 
var det første varslet om at grunnvannet 
under store deler av nordlige Østmarka 
var i ferd med å forsvinne. Det ser dess-
verre ikke ut til at Dagbladet har oppfat-
tet det. Hva ville resultatet blitt hvis 
ikke Østmarkas Venner, OFA og OOF 

godt hjulpet av et rakrygget NVE og 
andre myndigheter,  hadde tvunget NSB 
Gardermobanen til å tette Romeriks-
porten? Jo, Lutvann ville sakte men sik-
kert blitt tømt for vann, og hele Puttdalen 
- inkludert Nordre og Søndre Puttjern og 
flere myrområder, der i blant Kjerringmyr 

- ville blitt ødelagt for alltid. Dagbladet 
burde heller rette fokus mot utbygg-  
ings selskapet og sentrale politikere som 
burde ha forhindret at Romeriksporten ble 
et milliardsluk på grunn av dårlig forarbeid 
og gjennom føring.       HG

Feil fokus i Dagbladet – igjen!
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Sigmund Hågvar,  
Bredo Berntsen (red.)

- Norsk naturarv 
Våre naturverdier  
i internasjonalt lys 

Temaet blir herved for første gang 
behandlet i bokform; vår norske natur 
har ikke bare betydning for oss selv 

- den er av stor verdi også for resten 
av verden. Naturen vår er en rik og 
livsviktig arv. 

Norge betegnes ofte som «fossenes 
land», «fjordenes land», «fjellandet» 
eller «havørnlandet». Og vår lange 
kyst er en stor turistattraksjon. Vi har 
urørte fjellvidder og majestetiske tin-
der som gjør inntrykk på utlendinger. 
Vi har ennå rester av nesten urørte 
skogslandskaper, der stillheten rår og 
dyrene lever. Turister i Norge ser og 
opplever denne enestående naturar-
ven vi fremdeles er så heldige å ha.
 
Men ser vi den selv? 

Tar vi disse verdiene med oss inn i 
framtiden? 

I denne rikt 
illustrerte boken tar 
våre fremste fagfolk oss med 
inn i ulike naturtyper - fra fjell og myr 
til skoger, vassdrag, kyst og gammelt 
kulturlandskap. Vi har mye som er 
enestående både i Europa og i verden. 

Men hvilke trusler er norsk natur utsatt 
for? 

Norge har underskrevet internasjonale 
avtaler om å bevare denne naturarven. 
Gjør vi det som skal til for å etterleve 
dem? 

2001
Andresen & Butenschøn A/S, Oslo
ISBN 82-7694-067-6

Innbundet
255 sider
Pris: Kr 498,–

Norske naturverdier 
i internasjonal sam-
menheng
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Aktivitetskalender Østmarkas Venner:

Årsmøte på Skullerudstua 12. mars kl 19

Miljøfestival i Oslo 5.-16. juni

Minnestund på Sarabråten 7. juni kl 19

Sommernatt på Tonekollen 14.-15. juni kl 20-10

Åpningstider for serveringsstedene i Østmarka

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Vangen 10 -16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16

Sandbakken Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 11 - 16 11 - 16

Østmarkkapellet Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 10 - 151 

Skullerudstua (Oslo) 11 - 19.30 11 - 19.30 11 - 19.30 11 - 19.30 Stengt 11 - 15 10 - 16

Rustadsaga Stengt 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 17 10 - 17

Mariholtet Stengt 10 - 17 10 - 17 10 - 17 10 - 17 10 - 16 10 - 17

Skjelbreia2   Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt (10-17) 3  10 - 17

Skulerud (Lørenskog) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 11.30 - 15

1 Stenger kl. 14 hvis dårlig vær.   2 Åpent kun i skisesongen.   
3 Avhenger av at betjening er tilgjenglig.

Slå ring om Østmarka!
Du som vil støtte Østmarkas Venner, bli medlem! Skriv navn og adresse her, klipp ut 
denne annonsen og send den til: Østmarkas Venner, Boks 129 Tveita, 0617 Oslo

Kontingenten er kr. 100 per år. Borettslag, bedrifter og organisasjoner kr. 200 per år. 
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Navn: Telefon: 

Adresse: 

Postnummer: 

Besøk våre web sider! http://bedreraad.no/markavenn.htm

BEt

-blad

Returadresse:
Østmarkas Venner
Postboks 129 Tveita
0617 Oslo


