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En vet ikke hva en har, før en står i fare for 
å miste det. For midt i denne hyggelige vin-
terstemningen i Østmarka dukket nye «ut-
byggingstroll» opp. Rælingen kommune har 
lagt fram planer om å bygge ut hele Rælings-
åsen (1.670 daa) som framtidig boligområde. 
I dag er dette nærmeste rekreasjonsområde 
for over 10.000 mennesker, og mange av 
dem har valgt å bosette seg her nettopp på 
grunn av beliggenheten ved Østmarka. Slike 
nærmiljøområder er gull verd for dagens og 
framtidige generasjoner.

I vinteridyllen våknet også turfolket til 
avisoverskrifter om Kåre Willoch og Oslo 
Høyres nyvalgte leder Michael Tetzschner 
som «Vil åpne for å bryte Markagrensen». 
Kampen for å sikre Oslomarka én gang for 
alle er ikke vunnet så lenge disse «utbyggings-
trollene» fortsetter å dukke opp. De sprekker 
ikke engang når de kommer ut i sola, men 
må nedkjempes gang på gang slik ØVs 40-
årige historie er full av eksempler på.

Oslomarka er Norges mest brukte, og 
utvilsomt viktigste, natur- og friluftsområ-
de. Oslomarka utgjør 0,4 prosent av landets 
areal, men er nærturområde for hele ¼ av 
landets befolkning. Marka gir store befolk-
ningsgrupper muligheter til daglig friluftsliv 
og naturopplevelse, idrett og mosjon, noe 
som også er viktig for det forebyggende hel-
searbeidet. Hensynet til friluftslivet må der-
for overordnes andre interesser.

Frilufts- og miljøorganisasjonene har i 
årtier arbeidet for at Marka og markagren-
sa må sikres sterkere lovmessig. Vi har med 
glede mottatt den rødgrønne Stoltenberg-
regjeringens erklæring som setter natur- og 
friluftsinteressene på dagsorden ved løftet 
om å innføre et særskilt lovfestet vern av 
Oslomarka og andre bymarker. 

Friluftsorganisasjonene møtte miljøvern-
minister Helen Bjørnøy på Solstua på Vok-
senkollen i januar i år. For alle som gjennom 
en menneskealder har arbeidet for et bedre 

Marka må sikres for friluftslivet!

Tekst og foto: Steinar Saghaug

Så langt i vinter har Østmarka vært velsignet med godt, gammeldags vintervær. 
Masser av folk i alle aldre på ski i Marka har kunnet glede seg over rene påskes-
temningen midt i januar måned. Jeg har sjelden opplevd så utrolig mange blide og 
tilfredse turfolk.Det har også vært inspirerende fordi jeg har fått så mange tilrop om 
at «Østmarkas Venner må stå enda sterkere på for å bevare dette fantastiske frilufts-
området vårt!» Flere og fl ere melder seg også inn som medlemmer. Dette bør være 
en oppfordring til våre 3000 medlemmer om at de verver naboer og venner som med-
lemmer. Jo fl ere vi er, desto sterkere står vernet om Østmarka!
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Skiløpere mot sola på Nord-Elvåga.

vern av Oslomarka, var det befriende å opp-
leve miljøvernministerens sterke engasjement 
for Marka. Helen Bjørnøy ga klar melding 
om at Regjeringen vil gå fra ord til handling 
i markasaken. Jeg har forståelse for at Miljø-
verndepartementet må gjennom en viss pro-
sess før Regjeringen konkluderer om hvor-
dan et særskilt lovfestet vern av Oslomarka 
skal gjennomføres. Friluftsorganisasjonenes 
anbefaling er at det innføres en egen særlov 
for Oslomarka.

Loven må sikre en overordnet og helhet-
lig forvaltning, som på en bedre måte ivare-
tar friluftslivinteressene og som garanterer 
at markagrensa ligger fast. Dersom lovar-

beidet tar for lang tid, mener jeg det er nød-
vendig å innføre et bygge og deleforbud for 
Oslomarka. Alle utbyggingsforslagene som 
dukker opp i disse dager er selvfølgelig for-
søk på å komme en ny lovgivning for Oslo-
marka i forkjøpet.

Friluftsorganisasjonene har overfor miljø-
vernministeren stilt sin samlede erfaring og 
ekspertise innen naturvern og friluftsliv til 
rådighet – gjennom deltagelse i råd og ut-
valg og samarbeid med departementet. Jeg 
avslutter med en hyggelig «klapp på skulde-
ren» til miljøvernministeren i hennes viktige 
arbeid for å sikre Marka!
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Rælingen planlegger store inngrep i Østmarka!
Av Torbjørn Rud

Rælingen kommune legger nå fram forslag til 
Kommuneplan 2006–2017. I planen foreslår 
kommunen å legge hele Rælingsåsen ut som 
et framtidig boligområde. Området strekker 
seg fra Marikollen i sør og omfatter hele 
skogområdet nordover til Løvenstad, totalt 
1860 daa, hvorav 1670 daa ligger innenfor 
markagrensa.

Rælingsåsen er i dag nærmeste rekrea-
sjonsområde for over 10.000 innbyggere i 
Rælingen og er inngangsport til Østmarka 
for innbyggerne i Lillestrøm-området. Man-
ge av dagens innbyggere har valgt å bosette 
seg her nettopp på grunn av den nære til-
knytningen til Marka. Dette er mennesker 
som hadde tiltro til at myndighetene hadde 
respekt for den markagrensa de selv har be-
stemt, men forslaget til kommuneplan viser 
at de dessverre har tatt feil.

Framtidige generasjoner trenger Marka 
mer enn vi gjør i dag. Vi må kunne se våre 
etterkommere i øynene og si at vi lot noe 
være igjen. Barnefamilier som nå har skogen 
som nærmeste nabo, vil i framtida være nødt 
til å gå 3-4 km for å komme inn i Marka. 
Alternativet for de fl este vil være å bruke bil. 
Dette kan da ikke være en utvikling som vi 
ønsker i dagens samfunn! Dessverre er ikke 
utbyggingskåte politikere i kommunene 
rundt Marka av samme oppfatning.

Kommuneplanen skal nå ut på off entlig 
høring, og Østmarkas Venner vil slåss for at 
planene om å bygge ned Rælingsåsen ikke blir 
realisert, slik at våre barn og barnebarn også 
kan vokse opp med naturen tett innpå livet. 
Organisasjonen har kjempet i 40 år for å bevare 
Østmarka mest mulig intakt. Det er tydelig at 
vi fremdeles har mange harde slag foran oss. 

En gledens dag
      for ØX-gjengen

Av Oddvar Rolstad

Den 26. januar i år ble nærm-
est en historisk dag for ØX. En 
gjeng på 25–30 entusiaster var 
da samlet ved Skullerudstua 
for å delta i den høytidlige 
seremonien da en fl unkende 
ny snøscooter ble overrakt 
ØX.
 Det hadde i den senere 
tid spredt seg depresjon, 
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Kampen mot ny skytebane i Østmarka 
er ikke over!
Av Steinar Saghaug

Østmarkas Venner betrakter bystyrets vedtak i skytebanesaken som en delseier. Vi er 
fornøyde med at bystyret vedtok at Prinsdal skytebane skal avikles innen utgangen av 
2007, men føler oss på ingen måte trygge på at bystyrepolitikerne i neste omgang ikke 
kan ta opp igjen forslaget om bygging av en ny skytebane i Østmarka. 

I bystyrets vedtak heter det også at byrå-
det bes fi nne en tilfredsstillende løsning for 
Nordstrand Skytterlag, enten ved å utnytte 
eksisterende skytebaner i rimelig avstand fra 
dagens anlegg, eller ved å foreslå ny lokalise-
ring av skytebane. Sak om eventuell ny lo-
kalisering må forelegges bystyret senest juni 
i inneværende år.

Vi merket oss med glede at de fl este par-
tiene i bystyredebatten tok skarp avstand fra 
Grønmo-alternativet, som Arbeiderpartiet 
og SV tidligere har gått inn for. Dette er 
en stor seier for alle som har kjempet mot 
å fl ytte støyproblemer fra lokalbefolknin-
gen på Prinsdal til lokalbefolkningen rundt 
Grønmo. For Østmarkas Venner har det 
også vært maktpåliggende å sikre Grønmo-
 området som en av hovedinnfallsportene 
for turfolket til viktige rekreasjonsområder 
i Østmarka.

Østmarkas Venner lyttet med sterk uro 
på innleggene i debatten, spesielt fra Høyre 
og FrP, som trakk fram Godlia som et «godt» 
alternativ for lokaliseringen av en ny skyte-
bane. Godlia ligger som kjent langt inne i 
Østmarka – som et uberørt og viktig fri-
luftsområde. Vi er meget bekymret for at 
bystyrepolitikere ikke vil betrakte marka-
grensa som noen «hindring» og at de vil ta 
opp igjen forslaget om å legge en ny skyte-
bane til Godlia.

Østmarkas Venner vil nå spesielt «Slå 
ring om Østmarka» i Oslo syd. Kampen 
mot ny skytebane i Østmarka er ikke over 
etter bystyrets behandling! Skulle bystyret 
ta opp igjen og vedta forslaget om en ny 
skytebane på Godlia i Østmarka, kan vi al-
lerede nå varsle at vi vil anke et slikt vedtak 
til Fylkesmannen og videre til Miljøvern-
departementet.

frustrasjon, søvnløshet og 
fortvilelse i ØX-miljøet. 
Spesielt Kjell Staxrud (Stakan) 
var nesten nede for telling. 
Den gamle snøscooteren ville 
ikke mer. Men undrenes tid 
er ikke forbi. En glad giver 
ville spandere en ny scooter. 
Den velsignede giver, Svein 
Berner Høglund, spanderte 

champagne da presenningen 
ble trukket av, og den sorte, 
glitrende scooteren sto der i 
all sin prakt. Den bar det for 
alle Østmarka-venner kjente 
navnet «Spinnern». Under 
hurrarop kjørte så Stakan, 
med en liten guttepjokk 
bakpå, en æresrunde med 
vidunderet.

 En slik scooter er naturligvis 
nyttig til pakking og prepare-
ring av løypene. Men vel 
så viktig er den til å frakte 
materiell innover i Marka; 
materiell til utbedring og 
reparasjoner av broer, klop-
per og lignende, slik at sti- og 
løypenettet blir best mulig 
for alle Marka-brukerne.
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 Som de fl este av bladets lesere sikkert har registrert, har styret i Østmarkas Venner anmeldt Lørenskog
 kommune til politiet for miljøkriminalitet. Bakgrunnen for anmeldelsen er måten kommunen har
 gjennomført «opprustningen» av lysløypa mellom Vallerud og Mariholtet på, både når det gjelder 

saksbehandlingen og selve utførelsen (se omtale i nr. 4/2005). Hele anmeldelsen, som er på seks sider, kan leses 
på foreningens hjemmesider. Her må vi nøye oss med å gjengi konklusjonen:
1.  Lørenskog kommune har oppgradert og utvidet en lysløype til skogsbilveistandard til tross for at det 

 aldri har blitt gitt tillatelse til dette. Arbeidet er utført på en usedvanlig stygg, ufagmessig og lite 
 pro fesjonell måte, og er uakseptabelt helt uavhengig av manglende planprosess.

2.  Siden utgangspunktet er et idrettsanlegg i Marka, burde tiltaket vært behandlet etter plan- og byg-
ningslovens § 20-4 og § 23 nr. 1 gjennom utarbeiding av reguleringsplan, og deretter søknad etter § 93.

3.  Når inngrepet er såpass omfattende, burde det også vært behandlet etter skoglovens forskrift om plan-
legging og godkjenning av veier for landbruksformål og Markaforskriftens § 6-1. 

4.  Tiltaket representerer også brudd på forvaltningslovens § 17. 

På dette grunnlaget anmelder ØV saken til politiet ved Økokrim for brudd på plan- og bygningsloven, 
skoglov med forskrift og forvaltningsloven. 

Det er viktig å understreke at styret ikke har vært imot en opprustning av denne lysløypa. I Øst-
marka er det fl ere eksempler på lysløyper som er anlagt i vanskeligere terreng, men hvor arbeidet er 
blitt utført på en langt mer skånsom og naturvennlig måte. Standarden er allikevel høy nok til at 
traseene tilfredsstiller skiløpernes behov, blant annet muligheten for preparering ved små snødybder. 
Dersom kommunen hadde fulgt de bestemmelsene som gjelder i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av større tiltak i Marka, måtte saken blant annet ha blitt sendt ut på høring til marka-
organisasjonene. Det ville høyst sannsynlig ha resultert i en slik naturvennlig trasé. I stedet valgte 
kommunen å overse de aktuelle lovene og forskriftene, og det ble kun tatt hensyn til grunneiernes 
ønsker i forbindelse med tømmertransport i området. 

Østmarkas Venner har et sett med vedtekter som danner retningslinjer for styrets arbeid. 
Tatt i betraktning de omfattende naturinngrepene denne veibyggingen har medført og den svært 

mangelfulle saksbehandlingen som ligger til grunn, samt at det attpåtil var en kommune som sto som 
utbygger, kom styret – etter en grundig vurdering – til at det måtte reageres med anmeldelse. Ellers 
ville foreningen miste sin troverdighet i arbeidet med å ta vare på Østmarkas store naturverdier. 

Anmeldelsen ble sendt til Økokrim i midten av desember, og allerede i begynnelsen av januar 
kom det svar derfra om at saker av denne typen i størst mulig grad skal etterforskes av det lokale 
politi, eventuelt med bistand fra Økokrim. Anmeldelsen ble derfor umiddelbart sendt til Lørenskog 
lensmannskontor for etterforskning der.

Lørenskog kommune anmeldt for miljøkriminalitet
Av Øyvind Pettersen 
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Mange har nok stusset over navnet Makrell-
knatten – som er et nokså ubeferdet åsparti, 
over 300 meter høyt, øst for Liseterkollen, 
omtrent midtveis mellom Liseterkollen og 
Nordre Krokvann. Slike navn har gjerne noe 
med gamle grenseskiller å gjøre: av mark-
skille, altså «Markskilleknatten» (Jfr. Ma-
krellbekken). Navnegransker Bjørn Eithun, 
som østmarkbok-forfatterne har basert seg 
på, mener imidlertid at det aldri har gått 
noen eiendomsgrense over Makrellknatten. 
Eller har det det?

Den gamle Enebakk allmenning ble solgt 
av kongen (kronen) til Johan og Christop-
her Dirichsen i Fredrikstad i april 1663, som 
samme år skjøtet den videre til byborgeren 
Jens Poulsen. Noen år senere, i 1682, var det 
en rettssak som gjaldt delet mellom Ene-
bakk (Rausjø) allmenning og Losby skog, 
hvor mange fra Enebakk ble ført som vit-
ner. Holm Østby vitnet på hva Arne Salt-
vedt fra Enebakk hadde sagt fj orten år tid-
ligere (i 1668), nemlig at grensen for den 
gamle allmenningen gikk ved nordenden 

Makrellknatten
og den gamle allmenningsgrensen
Tekst, foto og kart Lise Henriksen

Tonevann mot nord
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av Tonevann, og derfra over Gråsitjernet og 
rett i det vassdraget som løp ut i Eriksvan-
net. (Vassdraget/bekken han sikter til renner 
fra Løkenseterputten ned «Paradisdalen» til 
Paradisputten – og gjennom Simmingsmy-
rene til Eriksvann.) 

Holm og Arne var den gang ute for å se 
etter sine gildrer (fangstfeller), da de obser-
verte at folk fra Lørenskog havnet med sine 
Cræature i området nord for Lille Steinstjern, 
noe de ikke hadde rett til, siden dette var Ene-
bakks allmenning. (Nå kalles Lille Steinstjern 
for Gjevikputten, etter Gjeviksetra, som lå på 
den lille kollen mellom Steinsjøen og Gjevik-
putten.) Fra Lørenskog burde de ikke kom-
me lenger enn til nordenden av Tonevannet, 
mente kjentmannen Arne.

Arne Saltvedt var født i 1608, og altså en 
eldre mann da han kom med sitt vitneprov. 
Det peker hen på den tiden da utmarka kom 
i bruk igjen for alvor etter ødegårdstida. All-
menningsskogen skulle etter loven nyttes 
av enhver i det tilhørende bygdelag til fi ske, 
jakt og fangst, setring og fedrift, herunder 
havning (beite), slått og lauvtak, bygnings-
tømmer og brenneved. Men etter 1723 ble 
«Raaschød schouger og alminding» fullt ut 
privat skog, hvor bøndene kun beholdt ret-
ten til fri seterhavn (havneretten). Betegnel-
sen Enebakk allmenning gikk av bruk – og 
skogen ble kalt Rausjø skog.

Trond Burud hevder i sin bok «Opplevd 
og hørt i Rausjø», utgitt 1992, at Gråsitjer-
net (Gråsidetjernet) var navnet på Grastjern. 
Denne antakelsen mener jeg må være feil. 
Arne Saltvedts grensebeskrivelse passer svært 
dårlig med at grensen skulle ha gått over 
Grastjern. Etter all sannsynlighet har gren-
sen aldri gått andre steder enn forbi Liseter-
putten. Grensen gikk typisk nok over høyder 

og vann fra nordenden av Tonevann, over 
Søndre Liseterkollen til sørenden av Skål-
sjøen. Her gikk den over en liten holme el-
ler skjær, kalt Blekkebenken. Derfra gikk den 
omtrent rett vestover til Bjorbekken (Brei-
foss) og nordenden av Eriksvann. 

Tar man en tur ut i terrenget ser man at 
navnet Gråsitjern passer godt på Liseterput-
ten, etter den ganske bratte bergveggen på 
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tjernets sørvestside, opp mot Søndre Lise-
terkollen. Nå er kollen skogbevokst, mens 
den på 1600-tallet sikkert var atskillig snau-
ere. Hogst og beiting rundt Lisetra gjorde 
nok sitt til at Østmarkas karakteristiske grå 
berggrunn kom bedre til syne. Søndre Li-
seterkollen har i det hele tatt et skrint preg 
med mye fj ell i dagen, i motsetning til de 
frodige beiteliene i Liseterkollen litt lenger 

nord. Jeg mener at Gråsitjern må være det 
gamle navnet på Liseterputten, sannsynlig-
vis navnsatt av folket på Lisetra. Det var 
gårdene Sørli og Nordli i Lørenskog som 
setret her. Nytt seterhus og fj øs ble reist så 
sent som i 1892, og en av tuftene sees fort-
satt kloss ved skiløypa.

Like nord for Tonevannskalven ligger 
Grastjern med et mer smilende preg. Her 
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vokser det en god del gress og starr, spesielt 
på østsiden, så navnet passer faktisk godt. 
Grastjern har ingen grå bergside på noen 
kant, annet enn en grå fj ellrabbe i norden-
den, anslagsvis 5-6 meter meter høy, som 
stuper ned i det idylliske tjernet. 

Fra Tonevann gikk allmenningsgrensen 
rett nord-nordøst til «Borkedammen» i nord-
enden av det som kalles Kalven i Søndre 
Krokvann (vannets atskilte,vestre del). Her 
er det fremdeles en demning; den gang var 
materialet tre og bark, nå er det betong. Det-
te vassdraget renner nordover til Losby, hvor 
sagtømmeret ble fl øtet til oppgangssaga som 
lå like nord for Mønevann. Mellom Nor-
dre og Midtre Kytetjern, litt lenger vest for 
Borkedammen, ser man fremdeles en av de 
gamle grensefuruene med kryss i. Kommu-
negrensen mellom Lørenskog og Enebakk 
kom senere til å følge den gamle allmen-
ningsgrensen.

Så gjenstår spørsmålet om hvorfor nav-
net Makrellknatten har oppstått, siden den 
gamle allmenningsgrensen altså ikke gikk 
her, men over én kilometer lengre sør. Jeg 
tror forklaringen kan være omtrent følgende: 
det ble, trolig i forbindelse med et eierskifte, 
laget en grensebeskrivelse hvor man rett og 
slett forbyttet de to Krokvannene, og såle-
des forvekslet demningen i nordenden av 
Nordre Krokvann med den beskrevne Bor-
kedammen i nordenden (utløpet) av Søndre 
Krokvann. Ved en slik glipp kunne grensen 
nemlig trekkes rett over toppen av kollen 
som fi kk navnet Makrellknatten, i en snor-
rett linje fra Blekkebenken i Skålsjøen til 
Nordre Krokvann. Ved Nordre Krokvann 
ser man for øvrig ennå de forfalne restene 
etter en gammel kistedam, som det lenge 
har vært meningen å restaurere. 

Det er faktisk en mulighet til for feil gren-
sedragning, nemlig ved å forveksle Søndre 
og Nordre Liseterkollen. Da gjør grensen et 
par ekstra knekk, og havner på sørsiden av 
Makrellknattens toppunkt. Men i og med 
referansepunktet Gråsitjern (Liseterputten), 
så er nok denne ombyttingen mindre sann-
synlig.

Allmenningsgrensen har fra de eldste 
muntlige overleveringer på 1600-tallet alt-
så gått fra Skålsjøen, via nordenden av To-
nevann til Søndre Krokvann. Bøndene fra 
Enebakk, som vitnet i 1682 og 1668, var al-
dri i tvil om hvor delet gikk. Men vi vet jo 
ikke nøyaktig når grensen ble trukket feil. 
Det kan se ut til å ha vært i forbindelse med 
nevnte rettssak i 1682, anlagt av Jens Poul-
sens arvinger, eller muligens enda tidligere. 
En spesiell tildragelse var det i alle fall, som 
må ha fått sin oppklaring. 

I 1709 førte den neste eier av Rausjø skog, 
Gregers Jensen Plade, nok en sak om delet 
mot Losby skog. Kan hende mente han at 
grensen var blitt trukket for langt sør. For 
ham stod jo verdifullt sagtømmer på spill.

Vi vet ikke om det ble reist ny tvil om de-
let mot Losby da Peder Cudrio kjøpte Rau-
sjø-skogene i 1761. Ti år senere bestilte i alle 
fall enkemadame Karen Cudrio en landmå-
lingsforretning (grenseoppgang), som varte 
i fi re dager – fra 14. til 17. oktober 1771 – og 
som resulterte i et «Situations Carte over Røe 
Søe Alminding Skoug.». På kartet ble grensen 
opptegnet slik Arne Saltvedt hadde beskre-
vet den hundre år tidligere. 

Det feilaktige navnet har uansett festnet 
seg, og er aldri gått av bruk. Stedsnavn er et 
praktisk redskap å ha, og ingen ser ut til å 
ha funnet på noe bedre. Makrellknatten er 
dessuten det eneste i sitt slag i Østmarka.
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VannprisenVannprisen 20052005 til Oslo Elveforum
Av Helga Gunnarsdóttir

Norsk Vannforening og Rådgivende ingeniørers forening Fagutvalg for vann- og 
 miljøteknikk deler hvert år ut Vannprisen som en anerkjennelse for spesiell innsats 
i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. I 2005 gikk prisen til 
Oslo Elveforum.

Oslo Elveforum, stiftet i 1999, er et samar-
beidsorgan som bidrar til å synliggjøre Oslos 
ti elver, blant annet ved å etablere og støtte 
frivillige, faste arbeidsgrupper for hvert Oslo 
vassdrag, i samarbeide med Oslo kommune. 
På hvert sitt sted og på sin måte arbeider 
disse som «elvevoktere» og «bekkelag» med 
å informere, organisere og lede elvevandrin-
ger, rydde og rehabilitere, åpne og overvåke 
elver og bekker i Oslos blågrønne årenett 
mellom Marka og fj orden. 

I begrunnelsen for tildelingen av prisen 
heter det blant annet: «Med sitt frivillige ar-
beid bidrar Oslo Elveforum til å våke over 
elver og bekker, dammer og vann, samt å ved-
likeholde og gjerne gjenskape grønne miljøer 
og turstier langs vassdragene. Det er et mål 
for Oslo Elveforum å bidra til en verneplan / 
reguleringsplan eller elvebruksplan for hvert 

av Oslovassdragene. Oslo Elveforum støtter 
lokale tiltak som kultur- og nærmiljøkart, 
informasjonstavler og annen informasjons-
virksomhet overfor publikum – ikke minst 
rettet til skoler og barnehager. Med årets 
tildeling av Vannprisen til Oslo Elveforum 
håper juryen å stimulere til liknende virk-
somhet i andre byer og tettsteder.»

Ikke minst gjennom sitt samarbeid med 
Oslo kommune og Oslo-skolene har Oslo 
Elveforum satt fokus på og økt interessen 
for byens vassdrag. Oslo Elveforum har hatt 
et særlig fokus på å få fram igjen bekker og 
elver som tidligere er lukket. 

Østmarkas Venner slutter seg til rekken 
av gratulanter. Ildsjelene som dere ser på 
bildet, startet i Miljøprosjekt Ljanselva og 
har nå hele Oslo som sitt arbeidsfelt. Det er 
ikke mindre enn imponerende!
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Årsberetning 2005
Styret framlegger med dette årsberetning for 2005.

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi
Styrets sammensetning. Styrets sammensetning i perioden har vært:
Steinar Saghaug, leder x
Johan Ellingsen, nestleder x
Helga Gunnarsdóttir 
Ida Elisabeth Hvoslef x
Øyvind Pettersen 
Jan Olav Nybo   x
Randi Hauger 

Varamedlemmer
Finn Jensen   x
Torbjørn Rud   x
Oddvar Rolstad har, i egenskap av medlem av Skog- og friluftsutvalget, møtt fast på styremøtene.

Revisor
Revisor: Erik Jøntvedt x

Valgkomité
Kai Ekanger, leder  x
Trine Johnsen   x
Solveig Bjerkvold  x
(x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet).

Sekretær/Regnskap og medlemsregister
Cathrin Welle er ansatt som sekretær. Stillingen er avlønnet med kr. 30 000,-. Kristin 
Ohnstad er ansatt for å arbeide med regnskap og medlemsregister. Stillingen er 
avlønnet med kr. 20 000,-. 

Styremøter
I perioden 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, 
utredninger og arbeid innen foreningens formål. Uttalelser til myndigheter og 
andre instanser har vært utarbeidet av styret og/eller fagutvalgene. 

Fagutvalg
Foreningen har følgende utvalg: Skog- og friluftsutvalget (Torbjørn Rud, Oddvar 
Rolstad, Øyvind Pettersen, Finn Jensen), Kulturminneutvalget (Ida Elisabeth 
Hvoslef, Øyvind Pettersen og Randi Hauger), Plan- og markagrenseutvalget 
(Jan Olav Nybo, Ida Elisabeth Hvoslef, Torbjørn Rud, Johan Ellingsen og Randi 
Hauger) og Redaksjonsutvalget (Helga Gunnarsdóttir, Øyvind Pettersen og Johan 
Ellingsen).
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Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Johan Ellingsen har sittet i representantskapet i Oslo og 
Omland Friluftsråd (OOF). Steinar Saghaug er leder av valgkomiteen i OOF. 
Oddvar Rolstad har representert Østmarkas Venner (ØV) i Skiforeningen, 
mens Johan Ellingsen har representert foreningen i en ressursgruppe som har 
gjennomført en registrering og verdivurdering av kulturlandskap i Follo. Ida 
Elisabeth Hvoslef har deltatt for ØV i prosjektet «Sørli besøksgård», mens Trine 
Johnsen har representert foreningen i Miljøprosjekt Ljanselva. Steinar Saghaug 
og Rolf Eliassen har representert foreningen i «Puttjerngruppa». Steinar Saghaug 
og andre har representert foreningen med foredrag og innledninger på møter 
og seminarer.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2005/2006 hadde foreningen 2968 medlemmer, hvorav 140 
organisasjoner og borettslag. Dette er en økning på 342 medlemmer i forhold 
til året før. Totalt er 224 strøket fra medlemsregisteret. Disse har enten gått bort, 
meldt seg ut eller blitt strøket fordi de skylder to års kontingent. ØV har fem 
æresmedlemmer: Håkon Hartmark, Kai Ekanger, Kjell Staxrud, Gunnar Jonassen 
og Oddvar Rolstad.

Styret i ØV gjennomførte ti «vervesøndager», fordelt på vår-/høstsesong. Vi har 
stått ved Østmarksetra, Rustadsaga, Nuggerud, Sandbakken, Bysetermosen og 
Losby. Det ligger vervebrosjyrer på alle markastuene, og antallet innmeldinger 
via nettsidene øker stadig.

Kontingenten
Kontingenten har i 2005 vært på kr. 100,- for vanlige medlemmer og kr. 200,- for 
organisasjoner og borettslag. Styret foreslår at kontingenten beholdes uendret.

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinngangen har vært meget 
bra, kr. 275 201,-, noe som er kr. 20 201,- mer enn budsjettert. Det er også i år 
mottatt en anonym pengegave øremerket musikk til minnestunden på Sarabråten 
7. juni, samt kommunale bidrag. Det alt vesentlige av utgifter har gått til trykking 
og utsendelse av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka». Årsresultatet viser et 
overskudd på kr. 16 740,-. Regnskap for 2005, revisjonsberetning og styrets forslag 
til budsjett for 2006 følger vedlagt. 

Foreningens egenkapital er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning 
om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om 
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener 
at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Østmarkas Venner sine eiendeler og 
gjeld, fi nansielle stilling og resultat.
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Styrets arbeid
Skogbruk og friluftsliv

Generelt
De sakene som har medført mest arbeid for Skog- og friluftsutvalget, er den nye 
Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger, samt «opprustningen» av lysløypa 
mellom Vallerud og Mariholtet. Disse sakene presenteres mer utførlig i egne 
avsnitt nedenfor.

Også i år var ØV representert på Markadagen, som ble avviklet i regi av OOF. 
Temaet for dagen var den nye skogloven og tilhørende miljøforskrift. Skogloven 
trådte i kraft 1. januar 2006, mens miljøforskriften fortsatt ligger til behandling 
i LMD.

ØV har deltatt på to befaringer i forbindelse med hogster: i skråningen på 
østsiden av Elvåga ved Mariholtet, og langs veien opp til Østbyputten i Lørenskog. 
Dessuten har vi vært med på en befaring på driftsveien mellom Askeslora og 
Drettvann, som Nedre Romerike Vannverk ønsker å ruste opp.

I de delene av Østmarka som ikke eies av Oslo kommune, er det et generelt 
problem for utvalget (og foreningen) at vi sjelden får tilsendt planer og/eller blir 
tatt med på befaringer forut for hogster, veibygging og andre inngrep. Altfor 
ofte blir vi informert etter at inngrepet har funnet sted, og skaden har skjedd. 
Styret har derfor tatt et initiativ overfor skogbrukssjefen i Lørenskog og Rælingen 
for å få til en ordning slik at foreningen får tilsendt alle planer om veibygging, 
samt planer om hogster som kan tenkes å være konfl iktfylte, før arbeidene starter. 
Tilsvarende initiativ vil bli tatt overfor skogbrukssjefene i Enebakk og Ski.

Flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2006–2015
En svært viktig sak som berører store deler av Østmarka, er arbeidet med en 
ny fl erbruksplan for Oslo kommunes skoger for perioden 2006-2015. Planen 
inneholder forslag til konkrete tiltak innenfor skogbruk, friluftsliv og idrett. 
På bakgrunn av høringsutkastet som forelå i august, utarbeidet ØV en meget 
omfattende uttalelse. 

Utkastet inneholder fl ere positive forslag, ikke minst når det gjelder vern. Det 
foreslås administrativt vern av i alt 15 områder med såkalt bevaringsskog, hvor 
det ikke skal foretas «skogbehandling eller andre inngrep». Dessuten foreslås det 
vern av fl ere områder med store opplevelsesverdier, såkalt «Eventyrskog», hvor 
det vil bli sterke restriksjoner på skogsdriften. 

Ifølge «Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» som 
ble vedtatt av bystyret 16.06.05, skal forvaltningen ha frilufts- og verneinteressene 
som det bærende grunnlag, og økonomiske hensyn skal underordnes disse. Vår 
største innvending mot høringsutkastet er at det i forbindelse med skogsdriften 
fremmes forslag som er klart i strid med dette. Hogstkvantumet skal økes, og 
det skal bli mer tynningsdrift. For å få til dette, ønsker Friluftsetaten å bygge 
ti nye helårs traktorveier, samt å oppgradere blant annet skogsbilveiene inn til 
Gullsmeden og Trollvann slik at disse blir kjørbare for tømmerbiler med tilhenger 
(totalt 22 meter lange). Dersom disse planene skulle bli realisert, vil det medføre 
omfattende inngrep i Østmarka. At fl ere av veiene ønskes lagt i eller tett opptil 
eksisterende eller foreslåtte verneområder, gjør ikke saken bedre.
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Blant annet på bakgrunn av ØVs høringsuttalelse, arrangerte Friluftsetaten en 
befaring i området Østmarkkapellet-Sandbakken i begynnelsen av november. 
Foruten ØV var også OOF og Skiforeningen representert. Organisasjonene 
og Friluftsetaten fi kk da anledning til å utdype og diskutere sine synspunkter. 
Befaringen gjorde også at ØV fi kk muligheten til å fremme et langt mer skånsomt 
alternativ til sykkeltrasé mellom Grønmo og Sandbakken enn det Friluftsetaten 
hadde foreslått (vei fra Trollvann, via Smørhullet og Klokkerud til Sandbakken).

I skrivende stund (midten av januar 2006) er Friluftsetaten i ferd med å avslutte 
arbeidet med et revidert utkast som vil bli oversendt til politisk behandling. 

Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
ØV støttet i store trekk Friluftsetatens forslag. Byrådet la imidlertid fram en 
revidert versjon, som ØV hadde enkelte merknader til. Vi gikk mot å åpne for 
ordinær hjorteviltjakt, og foreslo å opprettholde den regulering av bestanden 
som Friluftsetaten utfører på en utmerket måte. Videre gikk ØV mot forslaget 
om å åpne for småviltjakt. Vi poengterte at bestandene er relativt små, og at 
jakt vil redusere muligheten for den naturopplevelsen det er å møte ville dyr i 
skogen. ØV støttet Friluftsetatens forslag om at sykling primært skal foregå på 
skogsbilveiene, men foreslo at det ble etablert noen stier der sykling er tillatt. 
ØV ba også om at forslaget om å «sikre viktige arealer for naturvern og friluftsliv, 
eventuelt ved erverv» ble tatt inn igjen.

Deler av høringssvaret (jakt og sykling) ble referert i Aftenposten og andre aviser, 
og førte til livlig debatt utover våren. Det bidro blant annet til en god dialog med 
representanter for terrengsyklistene. Vi var enige om at sykling hører hjemme i 
Marka som en del av bruksmangfoldet, men at vi må arbeide aktivt for å unngå 
konfl ikter mellom gående og syklende. 

Sykkelaksjonen «Tråkk med hue»
Etter diverse avisoppslag tidlig på sommeren om sykling på stier og veier i Marka, 
ble fl ere friluftsorganisasjoner, bl.a. ØV, spurt om å delta på en opplysningsaksjon 
sammen med bl.a. Friluftsetaten, Oslo Politidistrikt og Norsk Organisasjon 
for TerrengSykling (NOTS). Aksjonen «Tråkk med hue» ga anledning til en god 
dialog rundt problemene med ekstrem sykling i Marka, og det ble arrangert 
to aksjonsdager ved fl ere innfallsporter til Marka med utdeling av en brosjyre. 
Effekten av slike snille aksjoner med dialog framfor bøtelegging kan diskuteres, 
men vi fi kk uansett vist oss fram som konstruktive bidragsytere til et snillere 
friluftsliv i Marka. 
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Kulturminner

Ellingsrud mølle
Arbeidet med å istandsette restene etter Ellingsrud mølle/sager og området 
rundt disse, er kommet i gang. Vegetasjon er fjernet med stor forsiktighet, blant 
annet ved innsats fra Friluftsetaten i Oslo kommune, for å synliggjøre ruiner og 
veisystemet til mølla. 

En kunstner, Stein Davidsen, har laget en tegning av mølla med omgivelser slik 
den så ut i 1795, og den skal settes opp på et informasjonsskilt. I tillegg til en 
kort historikk om møller og sager, vil de organisasjonene som har støttet saken, 
deriblant ØV, bli ført opp på skiltet.

Til stor glede for dem som arbeider med dette prosjektet ble det gitt en pris fra 
DnB NOR på kr. 70 000,- til OOF, myntet på dette prosjektet (se også nr. 3/2005).  

Sørli gård
Sørli gård mellom Haraløkka og Nøklevann har i lengre tid vært påtenkt som 
besøksgård (se også årsberetningen for 2004). Arbeidet med å realisere planene 
ser nå ut til å ha kommet i gang, etter at det ble avholdt et innledende møte 
den 7. november 2005 på Sørli. Det er oppnevnt en samarbeidsgruppe som 
består av Jan M. Fredriksen (Friluftsetaten, Skog- og friluftsavdelingen), Inge 
G. Kristoffersen (Friluftsetaten, seksjonsleder for jordbruk/kulturlandskap), Åge 
Arntsen (Friluftsetaten, seksjonsleder for bygg), Eli Sandhagen (Bydel Østensjø), 
Hallgeir Thorbjørnsen (Bydel Østensjø), Kai Rune Tollefsen (Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus), Oddvar Rolstad (OOF) og Ida Elisabeth Hvoslef (ØV). 
Befaring på stedet og turer til tilsvarende gårdsanlegg er gjennomført. 
Anlegget på Sørli skal i størst mulig grad bevares slik det står i dag. Men siden 
de eksisterende bygningene ikke er så store, kan det bli behov for å sette opp en 
ekstra bygning med undervisningslokaler etc. for besøkende, samt oppholdplass 
for dyr. Friluftsetaten kan bidra med noe midler til en slik utbygging. Ved årsskiftet 
var saken under utredning og prosessen går videre inn i 2006.

Plan og regulering

Generelt
2005 har vært et aktivt år med mange større planer som omfatter tiltak i og 
tyngre bruk av Østmarka. Presset mot de viktige natur- og friluftsområdene 
som Østmarka representerer, ser ut til å øke, både fra ulike brukergrupper og 
fra kommuner som bl.a. ønsker boligbygging i eller inntil Marka. Samtidig 
viser undersøkelser at bymarker får større og større betydning som kilde til 
naturopplevelse og rekreasjon, og den nye regjeringa har foreslått en egen lov 
for Oslomarka (og lignende friluftsområder), nettopp for å ta vare på de verdiene 
slike områder representerer for befolkningen.

Inntil et lovverk som sikrer Oslomarka er på plass, er ØVs virksomhet helt nødvendig 
for å forsvare markagrensa og for å hindre forringelse av naturverdiene innenfor 
denne grensa. Vi fungerer som høringsinstans i viktige arealsaker, som vaktbikkje 
og forsvarer av Østmarka, og som en viktig kunnskapsbase og premissleverandør 
overfor kommunale instanser og private aktører.
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Alternativ til Prinsdal skytebane
ØV mottok forslag fra Oslo kommunes kultur- og idrettsetat om å erstatte 
skytebanen på Prinsdal med en bane i Østmarka (Godlia). Dette gikk ØV sterkt 
mot, og vi viste både til nasjonale retningslinjer/føringer for støy i friluftsområder, 
egne bestemmelser for Oslomarka og de store friluftsverdiene Østmarka 
representerer for store befolkningsgrupper. Vi pekte på mangelfulle utredninger 
av alternativer til Prinsdal skytebane, og oppfordret kommunen til å starte en 
omfattende utredning med tanke på å fi nne en skytebanelokalisering som ikke 
er i konfl ikt med verken boligområder eller viktige friluftsområder/Marka. En slik 
løsning må fi nnes relativt nær Oslo øst, men også nabokommuner kan vurderes, 
og det må planlegges i et 50-årsperspektiv. 

I løpet av høsten ble det kjent at AP og SV i Oslo gikk inn for å fl ytte skytebanen til 
Grønmo. Dette førte til sterke reaksjoner hos velforeninger, friluftsorganisasjoner 
osv. Det ble sendt protestskriv, forfattet leserinnlegg, organisert e-postaksjoner 
mv., og ØV fi kk møte gruppelederne Rune Gerhardsen (A) og Kari Pahle (SV) samt 
disse partienes representanter i samferdsels- og miljøkomiteen. Der presenterte 
vi våre primære standpunkt: Prinsdal skytebane må legges ned, det er uaktuelt 
å legge ny skytebane til Østmarka, og behovet er ikke større enn at eksisterende 
skytebaner i regionen (Oslo/deler av Akershus) kan benyttes. Dersom det skal 
bygges ny skytebane, pekte vi på Åsland og Maurtu som mindre konfl iktfylte 
alternativ enn Marka.

Utvidelse av lysløype Vallerud-Mariholtet
Ved en tilfeldighet oppdaget styremedlemmer i ØV at lysløypa mellom 
Vallerud og Mariholtet hadde blitt gjenstand for en usedvanlig stygg og brutal 
utvidelse/oppgradering i løpet av sommeren. I lang tid prøvde ØV å få tilsendt 
dokumentasjon på Lørenskog kommunes saksbehandling av tiltaket. Da det til 
slutt viste seg at utbyggingen, som hadde tatt form av skogsbilveg, var gjort uten 
noen plan eller offentlig høring, anmeldte vi kommunen til Økokrim for brudd på 
plan- og bygningsloven, skogloven og forvaltningsloven.

Vår anmeldelse ble omtalt i Romerikes Blad, Aftenposten og NRK/Østlandssendingen, 
og dette engasjerte medlemmer og andre brukere av Østmarka. Vi har fått mange 
positive reaksjoner, men fra enkelte ble det hevdet at utbedringen av lysløypa var 
et fl ott tiltak, bl.a. fordi den nå var blitt veldig fi n å bruke og ga nye grupper 
tilgang til Marka. 

Etter årsskiftet 2005/2006 ble vår anmeldelse sendt Lørenskog lensmannskontor 
fordi dette etter Økokrims oppfatning er rette mottaker.

Atkomst Ekebergdalen i Enebakk
ØV og OOF har gjennom en årrekke mottatt klager fra friluftsfolk som er blitt 
bortvist og utestengt fra de gamle veiene inn til Børtervann over gårdene Ekeberg 
og Børter. Situasjonen har i fl ere år vært fastlåst, til tross for at bl.a. ØV i lengre 
tid har engasjert seg i saken. 

I 2005 satte eierne av Børter gård opp en kraftig, lukket port som hindrer enhver 
atkomst til gården, også via den alternative turtraseen som ØV har anbefalt mel-
lom gårdene. Turgåere som kommer fra skogen på vei mot bygda, møtes også av 
«sjikanøse» stengsler og låste porter som hindrer all ferdsel over et stort område. 
Grunneieren på Børter skaper med sin negative og provoserende holdning til tur-
gåere en uhyggestemning i denne delen av Østmarka, noe vi ser svært alvorlig på. 
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Etter at en privatperson anmeldte saken til politiet høsten 2005, fant Enebakk 
kommune at situasjonen var såpass ille at den så seg nødt til å ta saken opp 
til behandling på nytt. Samtidig besluttet styret i ØV å rette en henvendelse til 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og be om at de prøver 
saken rettslig. Vi mente at § 13 i friluftsloven, som omhandler sjikanøse stengsel, 
måtte komme til anvendelse:

«Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre 
den ferdsel som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete 
interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel.»

I sitt svar av 4. oktober til ØV peker Fylkesmannens miljøvernavdeling på at det 
i første omgang er kommunen som skal uttale seg om hvorvidt ferdselen blir 
hindret. Da Fylkesmannen er ankeinstans i saken, ber Fylkesmannen bare om at vi 
holder dem orientert. Det er skissert fl ere alternative traseer forbi de to gårdene, 
og Enebakk kommune sier selv at de vil rådføre seg med brukergruppene, bl.a. 
ØV, før noen trasé blir anbefalt. 

Romeriksporten og Østmarka
Foreningen holder fortsatt beredskap via «Puttjerngruppa». Jernbaneverket 
(JBV) har ansvaret for å overvåke og følge opp områdene som er berørt av 
Romeriksporten. JBV innkalte frilufts-organisasjonene til et seminar i slutten av 
juni på bakgrunn av at de (JBV) hadde oversendt en rapport om naturfaglige 
undersøkelser i Østmarka til NVE. På seminaret ga friluftsorganisasjonene uttrykk 
for at de er meget kritiske til en del av de faglige konklusjonene som ligger til 
grunn for JBVs samlede vurderinger. Under henvisning til faglige rapporter, trakk 
Jernbaneverket den konklusjon at forholdene i området er stabilisert og nærmer 
seg normaltilstanden. På bakgrunn av disse konklusjonene ber de om NVEs aksept 
for at undersøkelsene av vann, skog og øvrig vegetasjon i de berørte områdene 
avsluttes. Samtidig ber de om aksept for at de hydrologiske undersøkelsene 
reduseres i omfang. NVE har sendt saken ut på høring og ber om merknader til de 
naturvitenskapelige undersøkelsene og forslagene til videre overvåkning. 

ØV har sendt en høringsuttalelse, som også ble støttet av OOF. Denne kan 
interesserte lese på våre hjemmesider: http://www.ostmarkasvenner.no/
statusrapprp.pdf. Den konkluderer med at det er fl ere av JBVs konklusjoner 
friluftsorganisasjonene ikke er enige i. Vi forutsetter at infi ltrasjonsanlegget 
fortsatt benyttes, men ber NVE sørge for at det optimaliseres og målrettes, hvis 
mulig. Vi anmoder NVE om å pålegge JBV å videreføre de naturvitenskapelige 
undersøkelsene, og at den hydrologiske overvåkningen fortsetter med Rundtjern 
som referanseområde. Vi fi nner det dessuten uheldig at den som forvolder skaden 
delvis overvåker seg selv.
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Informasjon

«Nytt fra Østmarka»
Foreningens medlemsblad «Nytt fra Østmarka» blir gitt ut fi re ganger i året i 
et opplag på 3 300. Medlemsbladet sendes alle medlemmene samt en rekke 
organisasjoner, politikere og medier. Bladet redigeres av et redaksjonsutvalg. 
Foreningen får mange positive tilbakemeldinger på medlemsbladet. Fra 39. 
årgang har vi lyst til å framheve spesielt tre artikler av Olaug Ariansen om «Minner 
fra Mariholtet». Disse artiklene har vi fått mange positive tilbakemeldinger på, og 
de har også inspirert andre til å skrive i bladet vårt. 

Vervebrosjyre
Vår vervebrosjyre ble revidert i 2003 og trykket opp i 10.000 eksemplarer. Den er 
tilgjengelig på stuene i Østmarka og en rekke andre steder. 

Nettside
Våre nettsider har siden januar 2003 vært å fi nne på adressen www.
ostmarkasvenner.no. Sidene oppdateres jevnlig av vår nettredaktør Jan Saghaug, 
og blir meget godt besøkt av medlemmer og andre interesserte. I 2005 hadde vi 
nærmere 6000 besøkende på vår hovedside, noe som nesten er en fordobling i 
forhold til året før. Antall leste sider per måned er økt fra i fjor og ligger nå på 
rundt 1200 i gjennomsnitt. Høringsuttalelser o.l. legges ut som pdf-fi ler, og disse 
var det i 2005 ca. 1900 som lastet ned. De utvalgte artiklene fra medlemsbladet 
som legges ut, leses også av stadig fl ere. I 2003 var det 250 som leste artikler fra 
bladet via nettet, i 2004 hadde tallet økt til 950 og i 2005 leste 1500 disse artiklene. 
Vi mottar også stadig fl ere innmeldinger direkte fra våre nettsider.

Arrangementer
Årsmøtet
En rekke uheldige omstendigheter i forbindelse med produksjon og utsendelse 
av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka» førte til at innkalling til årsmøtet tirsdag 
15. mars ikke nådde medlemmene før samme dag eller senere. Styret i ØV vedtok 
derfor å avlyse dette som årsmøte, fordi den vedtektsfestede innkallingsfristen på 
14 dager ikke var overholdt. Møtet 15. mars ble gjennomført som et medlemsmøte 
med 150 medlemmer til stede. De kunne bl.a. glede seg over Lise Henriksens fi ne 
lysbildeforedrag om Flyktningeruta. 

Årsmøtet 2005 i ØV fant sted tirsdag 26. april på Skullerudstua. Årsmøtet var meget 
godt besøkt, med ca. 100 medlemmer til stede. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som 
leder i ØV for 8. året. Etter årsmøtet tok Frithjof Funder, leder av Turveiutvalget 
i OOF, forsamlingen med på lysbildekåseriet «Trivelige turer inn til Østmarka». 
Representanter for NOA orienterte om et kurs i «Eventyrskogregistrering».

Guidet tur med Even Saugstad
Lørdag 23. april inviterte ØV til guidet vårtur med smakebiter fra natur og 
kulturhistorie i Sandbakken-området. Even Saugstad loset ca. 20 deltakere rundt 
i dette spennende området, med stopp på blant annet Dølerud og Spinneren og 
ved «Jesusbildet». Turen ble avsluttet i hyggelig atmosfære på Sandbakken. Dette 
var et arrangement i anledning Friluftslivets år.
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Minnestund på Sarabråten
Tradisjonen tro ble det avholdt minnestund på Sarabråten 7. juni, denne gang 
med nærmere 400 frammøtte. Kai Ekanger ledet minnestunden, godt assistert av 
Braathens Bedriftskor og Østre Aker Musikkorps. Kveldens hovedtaler var Yngve 
Hågensen. Minnestunden ble avsluttet av Steinar Saghaug. 

På tur langs Flyktningeruta
I anledning Friluftslivets år inviterte ØV til tur langs Flyktningeruta søndag 12. 
juni. Turen fra Bysetermosen, forbi Vangen, Tonevann, Bøvelstad, Myrseter, 
Holtoppseter, Fudalen, Kølabånn og gården Vestre Veng til riksvei 120 ved Tobøl 
(like ved Enebakk kirke) er rundt 23 km lang. Til tross for øsende regnvær, ble 
turen en suksess for de 19 deltakerne i alderen 14 til 85 år. Turguider var Lise 
Henriksen og Johan Ellingsen.

Sopptur ved Sætertjern
Søndag 11. september arrangerte ØV sopptur for alle som var interessert. Turen 
gikk i fi nt høstvær og ble ledet av de to soppkontrollørene Britt Bjørseth og Ida 
Elisabeth Hvoslef. Området mellom Setertjern og Askevann nær Sandbakken ble 
fi nkjemmet. Ca. 25 personer var med og fangsten var bra for alle, takket være en 
fuktig høst! Også dette var et arrangement i anledning Friluftslivets år. 

Høstmøte: Gaupa – «Nordens tiger» – i Østmarka
ØVs høstmøte torsdag 17. november ble usedvanlig vellykket, med ca. 200 
besøkende på Skullerudstua. Det som fi kk folk til å gå «mann av huse» var temaet 
Gaupa – «Nordens tiger» – i Østmarka. Forsker John Odden fra Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) holdt et meget godt foredrag med lysbilder om 
Gaupeprosjektet og om gaupene Håkon og Wilma, som nå har Østmarka som sitt 
revir. Hanne Selboe Karagülle, som hadde hatt et overraskende møte med gaupa 
Håkon, var også til stede og fortalte kort sin historie.
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EIENDELER 2005 2004

Kasse 0,00 1 500,00

Driftskonto 176 795,06 97 975,97

Skattetr konto 12 942,00 16 294,38

Høyrentekonto 106 012,25 147 509,21

Forskuddsbet 803,00

SUM EIENDELER 295 749,31 264 082,56

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 1.1 235 024,50 225 789,41

Årets resultat 19 223,52 9 235,09

Egenkapital 31.12. 254 248,02 235 024,50

4 Offentlig gjeld 12 700,00 16 010,00

4 Leverandør gjeld 28 801,29 13 048,06

41 501,29 29 058,06

SUM GJELD EGENKAPITAL 295 749,31 264 082,56

DRIFTSINNTEKTER 2005 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006

Kontingenter 275 201,00 252 575,00 255 000,00 300 000,00

Tilskudd/gaver 8 500,00 8 500,00

Renteinntekter 2 751,00 2 908,00 3 000,00 3 000,00

SUM INNTEKTER 286 452,00 263 983,00 258 000,00 303 000,00

DRIFTSKOSTNADER

Lønn 50 000,00 34 750,00 50 000,00 50 000,00

Møter/tilstelninger 37 009,00 25 580,00 25 000,00 30 000,00

Medlemsblad 80 006,00 101 082,00 105 000,00 110 000,00

Vervebrosjyre/profi lering 10 000,00 10 000,00

7. juni arrangement 12 369,00 8 259,00 10 000,00 15 000,00

Kontorrekvisita 5 125,00 1 692,00 5 000,00 10 000,00

Porto 61 291,00 47 214,00 45 000,00 65 000,00

Andre kostnader 21 428,00 36 171,00 15 000,00 25 000,00

Kulturminne Ellingsrud 5 000,00 5 000,00

Jubileum 50 000,00

SUM KOSTNADER 267 228,00 254 748,00 270 000,00 370 000,00

Pr. 31.12.05 19 224,00 9 235,00 -12 000,00 -67 000,00

REGNSKAP 2005 OG BUDSJETT 2006

BALANSE

1

2

3



22

1 MØTER/TILSTELNINGER

Årsmøte Skullerudstua 11 241,00

Leie høytaleranlegg 6 250,00

Utgifter styremøter 0,00

Høstmøte Skullerudstua 9 218,00

Leie høytaleranlegg 2 500,00

Julemiddag styre 7 800,00

37 009,00

2 7. JUNI ARRANGEMENT

Øste Aker Musikk  5 000,00 

Div. utgifter  3 250,00 

Norgesbuss  4 119,00 

12 369,00

3 ANDRE KOSTNADER

Lagerleie Folketeater 1 158,00

Blomster 1 655,00

Postboksleie 625,00

Revisjon 4 500,00

Leie av nettsted 1 486,00

Kurs 2 700,00

Annonser 7 231,00

Diverse 2 073,00

21 428,00

4 Beløpet på kontoen er kostnader

Ført i regnskapet, men betales i 2006

B-post utsendelse 9 111,00

Gan 19 690,00

Offentlig gjeld (skatt) 12 700,00

41 501,00

NOTER TIL REGNSKAP 2005
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Innkalling til årsmøte 
i Østmarkas Venner

tirsdag 28. mars 2006 kl 19.00 på Skullerudstua
Olaf Helsets vei 2, Oslo

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.

DAGSORDEN:
1. Valg av dirigent

2. Årsberetning for 2005
3. Regnskap for 2005

4. Fastsettelse av kontingent
5. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2006

6. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe 
og wienerbrød.

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til:

«På streif i Østmarka»
Naturfotograf Cato Hultmann

viser lysbilder om natur og dyreliv

For å komme til Skullerud kan man ta T-banens linje 3 eller buss nr. 79 

til Skullerud stasjon, eller kjøre til parkeringsplassen ved Olaf Helsets vei.

Besøk våre nettsider: www.ostmarkasvenner.no

Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 8845 Youngstorget, 0028 Oslo
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