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Markakultur
Av Johan Ellingsen

Det lille HEI! og et raskt blikk på en møtende 
turgåer har vært et kjennetegn ved frilufts
folk når de møtes i en skiløype i fjellet eller 
på en sti i Østmarka. Det er som om vi 
underforstått vil uttrykke vår glede overfor 
den forbipasserende om at det er herlig å 
være ute i friluft og kunne nyte naturen. Kan
skje man til og med stopper opp litt; hva har 
du smurt skia med i dag, hvordan er stien 
dit og dit? Vi får en helt annen nærhet og 
fellesskapsfølelse med andre mennesker som 
er vanskelig – for ikke å si umulig – å ha i 
en travel hverdag. Det er lett å se at hunde
eiere ofte havner i en samtale, de firbente 
sørger gjerne for det.

Men hva har skjedd med oss i det siste? Avi
sene rapporterer stadig vekk om brukerkon
flikter mellom ulike markabrukere. Noen 
går for fort og noen går for sakte, bikkjer i 
bånd, barnevogner er noe herk og nå sykles 
det i skiløypene også! Avisene flommer over 
av sinte leserinnlegg over indignerte turfolk 
som klager over ubehøvlet opptreden fra 
andre.

Hvordan skal vi tolke dette? Jeg velger først 
å ta en positiv vinkling på det: Det viser at 
det er veldig mange som bruker marka til 
ulike aktiviteter, og at det rett og slett er litt 
trengsel på de mest populære utfartsstedene. 
Det burde være god nok plass til alle. Du 
skal som regel ikke langt av gårde før du har 
hele marka for deg selv. Og det burde være 

enkelt å spre trafikken ved at det etableres 
flere utfartsparkeringer. I Østmarkas Venner 
får vi til stadighet spørsmål om tilretteleg
ging for ulike brukergrupper som egne ride
stier, egne sykkeltraseer, egne trekkhund
løyper osv. Rent prinsipielt er vi inne på en 
farlig vei dersom alle skal få sine krav oppfylt, 
da ville marka være gjennomboret av ulike 
traseer til ulike formål.

Det negative fokuset er at brukerkonflikter  
er da helt unødvendig hvis alle viser litt fol
keskikk! Selv om man skal trene på sykkel 
eller ski må det  være mulig å glemme puls
klokka der det er fare for kollisjon med andre 
«mykere trafikanter». Og de mykere trafikan
tene må vise hensyn til andre brukere f.eks. 
ved å holde hunder i bånd tett inntil seg så 
ikke andre snubler i båndet. Er vi blitt så 
egofikserte at vi glemmer å glede oss over at 
det er så mange som søker til skog og mark 
på en fin tursøndag? Særlig for barn tenker 
jeg det er utrolig viktig at en søndagstur ikke 
blir ødelagt av negative opplevelser som gjør 
at man kanskje dropper den neste marka
turen. Jeg tror det er så enkelt at alle må vise 
litt hensyn, om du er gående med hund i 
bånd eller er ute på trening. La oss slippe 
flere oppslag om hissige skiløpere som bru
ker staven som stikkvåpen eller arge turgåere 
som spenner wire over sykkelstier! 

Jeg bare minner om at friluftsliv er stillhet, 
naturopplevelse og rekreasjon… 
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Topptur til de  
tre høyeste toppene
i Østmarka

Lørdag 12. mai 2012

Østmarkas Venner inviterer til guidet tur  
med Arild Rambøl som hovedguide.

Oppmøte ved  
Marikollen hoppbakke i Rælingen kl 10.00.

Turen vil gå til Bjønnåsen (396 moh),  
Ramstadslottet (394 moh) og Barlindåsen (398 moh).

Dette er en krevende tur som tar ca. 6 timer. 
Godt fottøy er nødvendig.

Ta med matpakke og drikke. 
Ingen påmelding – det er bare å møte opp.

Fotografiet er fra Akershusmuseet og viser turgåere på Ramstadslottet i 1915.
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Styret i Østmarkas Venner 2011–2012

Leder: Johan Ellingsen 90 92 15 68 Nestleder: Helga Gunnarsdóttir 95 99 23 49 

Sigmund Hågvar 90 71 45 10  Arne Kvalheim 90 03 33 40
Nina H. Skramstad 40 84 07 65 Inger Tangen 41 25 66 47
Solveig Dalene 90 12 99 85  
Varamedlemmer: Ane Haugland 97 59 80 05 Arild Rambøl 90 07 81 09

Sekretær og medlemsarkiv: Monica Hoel 97 64 05 84   Regnskap: Kristin Ohnstad 93 40 66 71
E-post til styret og ansatte: fornavn@ostmarkasvenner.no 



Styremøte 24/11 2011:
 •  ØV er invitert til å komme med innspill til Oslo kommunes Plan for idrett og 

 friluftsliv. Vi ønsker å prioritere nærmiljøsaker i markas randsone.
 •  Styret arbeider med å samle alle sine effekter, arkiver, standsmateriell etc. på et 

lager.
 •  ØV deltok med tre personer på kontaktmøtet med Bymiljøetaten divisjon Friluft 

24. november. Vi tok opp og dokumenterte sporskader etter tynningshogsten 
rundt Høyås. Etaten har beklaget sterkt at dette skjedde. Vi påpekte også den 
uheldige  opprustningen av veien til Høyås hvor etaten har brukt finkornet 
«sprengstein». Dette har påvirket Ødegårdsbekken på en uheldig måte

 •  Leder har vært i møte med Oslomarka Trekkhundklubb om preparering og   
traseer for deres løypenett i Østmarka.

 •  Styret har deltatt på Statnetts dialogmøte om planlagte opprustingsarbeider på 
kraftlinjenettet i marka og vil følge opp saken nøye.

Styremøte 19/01 2012
 •  ØV har sendt søknad til Bymiljøetaten om tilskudd til Nytt fra Østmarka, 

 minnestunden 7. juni og slåttetreff på Bøvelstad.
 •  Arbeidet med omlegging av foreningens nettsider og ny nettredaktør ble diskutert 

med tanke på en snarlig avgjørelse.
 •  Styret ble orientert om det pågående vernearbeidet i marka og rapporten som 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus snart skal sende ut på høring.
 •  ØV er invitert til å delta i en referansegruppe for vannmiljø i Oslo og stiller med 

et styremedlem på det forestående informasjonsmøtet.
 •  Styret ble orientert om en idedugnad om utvikling av kulturmiljøet rundt 

 Sara bråten. Det er et ønske om at landskapet rundt Sarabråten kan skjøttes bedre 
for å vise noe av aktivitetene som foregikk her for ca 100 år siden. 

For å holde medlemmene litt oppdatert om hva styret  
i ØV befatter seg med, vil vi kort referere noen viktige  
saker fra styremøtene våre.

Nytt
fra styret!
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Som våre medlemmer er grundig orientert 
om på årsmøtet i 2011, i Nytt fra Østmarka 
og sist, men ikke minst, på vårt høstmøte 
17. november foregår det nå en prosess 
med utvelgelse av «eventyrskoger» som skal 
vernes etter § 11 i markaloven. ØV spilte 
inn forslag om fire områder, og vi jublet 
for første gang da to av disse ble funnet 
verdig til en videre utredning. Til høstmø
tet hadde vi invitert Christian Hillmann 
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som 
ga de mange frammøtte et engasjert inn
blikk i hvordan verneprosessen foregår og 
hvorfor to av våre områder ble valgt ut i 
den videre prosessen. Christian Hillmann 
kunne da ikke røpe hvordan vi lå an i pro
sessen fordi den eksterne utredningen var 
under behandling, men hans lune smil 
antydet kanskje at Østmarka lå godt an…

Men nå er rapporten fra SWECO klar, og 
i følge den ser det ut som om vi kan juble 
enda en gang. Av hele 32 områder i Oslo
marka får våre to områder; I Sarabråten, 
Hauktjern, Puttdalen og II Dølerud, Spin
neren, Svartdalen, følgende plassering:

Område I får delt andreplass på opplevelse 
sammen med seks andre områder, femte
plass på skog og sjuendeplass på landskap 
og blir karakterisert som regionalt verdi
fullt. Skjøtsel av kulturlandskapet på Sara
bråten framheves som viktig.

Område II får førsteplass på opplevelse, 
tiende plass på landskap og 14 plass på 

skog og blir karakterisert som regionalt 
verdifullt. Det anbefales restaurering av 
Dølerud og kulturlandskapet rundt.

I løpet av februar vil fylkesmannen sende 
rapporten på høring og invitere til møter 
med organisasjoner og grunneiere. Vår vur
dering er at begge områdene i Østmarka 
kommer til å bli vernet etter § 11, men vi 
må ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. 
Det er fortsatt en lang vei å gå før de nye 
verneområdene blir et faktum.

VerNeoMråder i ØstMArkA
Av Helga Gunnarsdóttir

Christian Hillmann holdt  
et engasjerende foredrag på høstmøtet.

Foto: Steinar Saghaug.
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Europan er verdens største arkitektkonkur
ranse for unge arkitekter, planleggere og 
landskapsarkitekter. Temaet for Europan 11 
var «Fra global strategi til lokalt samarbeid». 
49 tomter fra 17 land i hele Europa deltok i 
konkurransen. En av disse tomtene er 
Grønmo, og det kom inn til sammen 33 ideer 
til bedre framtid på Grønmo.

speNNeNde ideer  
om framtidas Grønmo
Av Wenche Moe, Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY)

33 grupper med unge arkitekter fra hele Europa har laget visjoner  
for Grønmos framtid. I oktober ble ideene stilt ut i Mortensrud kirke 
før vinneren ble offentliggjort i midten av desember. 

Forslaget «The gardens of Grønmo» gikk av med seieren og det vil  
bli videre innarbeidet i illustrasjonsmaterialet til et av planforslagene 
på Grønmo.

Forslaget «The gardens of Grønmo» gikk av 
med seieren. Bak vinnerforslaget står arki
tektene Silke Volkert fra Tyskland og Mag
nus Weightman fra Storbritannia. I tillegg 
ble det utdelt en andreplass «In return». Hele 
fem forslag fikk hederlig omtale, noe som 
viser den store bredden og høye kvaliteten 
i forslagene som kom inn.

Gardens of Grønmo.
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Vinnerforslagets hovedidé er at det på deler 
av det gamle avfallsdeponiet kan anlegges 
en rekke forskjellige typer hager; fra private 
kolonihager til offentlige undervisningsha
ger. Forslaget er fleksibelt og robust, noe 
som gjør at idéen ikke forringes selv om for
slaget ikke blir realisert i sin helhet. I tillegg 
tåler prosjektet å bli blandet med andre typer 
frilufts og rekreasjonsaktiviteter. Vinnerne 
av første og andreplassen skal involveres i 
det videre planarbeidet gjennom å utvikle 
og illustrere sine forslag i samarbeid med 
Eiendoms og byfornyelsesetaten.

Grønmo som elevoppgave  
på Bjørnholt skole 
I høst ble Grønmo tatt opp som tema i et 
elevprosjekt for alle sjetteklassingene på 

Bjørnholt skole. Elevene kunne velge mel
lom to oppgaver: 1) Tegn og beskriv Grøn
mos framtid, og 2) Lag en skulptur ved hjelp 
av gjenbruksmaterialer. Elevene som vant 
kaller forslaget sitt «Lærerik Tusenfryd» og 
foreslår mange ulike aktiviteter som svøm
ming, gocart, riding, skatepark, skiløype og 
snøscooter. «Det skal bli Norges beste leir
skole» sier elevene. Dessuten skal det hele 
være miljøvennlig og fungere som et lærings
senter der det tilbys kurs i de ulike aktivite
tene. Bildet under er fra en artikkel i Nord
strands Blad.
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Behovet for gode rekreasjons og flerbruks
arealer i Oslo øker i takt med en stadig mer 
fortettet by. I denne sammenheng represen
terer Grønmo en unik byutviklingsmulighet, 
både som et tiltrengt løft for en befolknings
rik bydel og som et viktig tilskudd til hele 
regionen. 

Grønmo ligger innenfor markagrensen 
i bydel Søndre Nordstrand og har en stør
relse som tilsvarer halvannen ganger Frog
nerparken. Området har siden 1969 fungert 
som hoveddeponi for avfall i Oslo kommune. 
Deponiet har vært en belastning for lokal
miljøet med lukt, støy, måkeskrik og forsøp
ling som gjennom årene gitt området et nega
tivt stempel. Dette er nå et avsluttet kapittel, 
deponivirksomheten ble avsluttet i 2009 og 
er i dag tildekket med rene masser. Det er 
fortsatt virksomhet på Grønmo i form av 
en gjenbruksstasjon og et komposteringsan
legg. Området inneholder mange miljøtek
niske utfordringer med hensyn til fremtidig 
bruk av arealene. Det antas at videre etter
drift av deponiet under bakken vil være nød
vendig i minst 40–80 år.

Det utarbeides nå en ny reguleringsplan 
for området. Hensikten med planarbeidet 
er å trekke opp rammer for hvordan Grønmo 

kan videreutvikles og omdisponeres til nye 
formål. Det er en overordnet målsetting at 
planarbeidet skal gjøre Grønmo mer tilgjen
gelig for allmennheten.

Det foreligger tre alternative forslag til 
planskisser. Disse ble forevist til lokale lag 
og foreninger i et informasjonsmøte som 
ble holdt i januar. Felles for de tre forslagene 
er at turveier inn i marka vil bli forsterket 
og tydeliggjort, og en bekk som i dag er lagt 
i rør gjennom deponiet blir tatt opp i dagen 
og ført langs skoggrensa i øst. Det vil også 
bli anlagt to dammer med rent vann. To 
veier fører inn i området; Sørliveien og 
Grønmoveien. Ved enden av begge veiene 
vil det bli anlagt utfartsparkering. Alle tre 
forslagene vil legge til rette for en etappevis 
utvikling av området.

Skissene som vises her er foreløpige utkast. 
Etter at de tre alternative løsningene er 
behandlet og bearbeidet videre – ventelig høs
ten 2012, – vil det bli arrangert et nytt åpent 
informasjonsmøte og planforslagene vil der
etter bli sendt på offentlig høring. Dette blir 
kunngjort i lokalaviser, og lag og foreninger 
får i tillegg brev i posten med møteinnkal
ling. Det vil i denne fasen være mulig for alle 
å komme med uttalelser og innspill. 

GrØNMopLAN 
begynner å tA forM
Av Wenche Moe, Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY)

Grønmo har fungert som hoveddeponi for avfall for Oslo i 40 år. Deponiet er  
nedlagt og arealene skal omdisponeres. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) 
samarbeider med Renovasjonsetaten (REN) om å lage ny reguleringsplan for  
området. Det foreligger nå tre alternative skisseforslag som lokale lag og  
foreninger er bedt om å gi en forhåndsuttalelse til.
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Alternativ 1: tilbakeføring til marka
Forslaget innebærer at eksisterende gjenbruksstasjon og komposteringsanlegg flyttes ut av 
området og at hele arealet tilbakeføres til marka. 

På grunn av deponiet som ligger under bakken vil det ikke være mulig å etablere større vege
tasjon i form av store trær, større buskvekster, mm. Det anses derfor som hensiktsmessig å 
bruke arealene til rekreasjon, friluftsliv og idrett i tråd med formålet i marka loven. Landbruk i 
form av beitemark og dyrkingsjord kan også være en mulighet enkelte steder.

9



Alternativ 2: Golf og gjenbruksanlegg:
Forslaget innebærer at gjenbruksstasjonen og komposteringsanlegget for hageavfall videre
utvikles og blir liggende på Grønmo. 

Ny golfbane etableres og det tilrettelegges for turgåere både på sommer og vinterstid. Om 
vinteren vil hele golfbanen kunne benyttes til skiaktiviteter. Dersom en nihulls golfbane skal 
etableres, vil dette gå på bekostning av renovasjonsetatens samlede arealbehov. 

Tallene på skissen viser hvordan det er mulig å innplassere en 9hulls golfbane.
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Alternativ 3: flerbrukspark:
Gjenbruksstasjonen, komposteringsanlegget og areal for restlopper, ombruksartikler og 
«Rusken»aksjonen videreutvikles og blir liggende på Grønmo.

Forslaget tar utgangspunkt i idéene som kom fram i en idédugnad («charrette») som ble 
arrangert ved oppstart av planarbeidet. Det etableres en flerbrukspark som også synliggjør 
områdets historie, miljøprosesser og annen informasjon som kan relateres til miljøet. Det 
settes fokus på læring, friluftsliv, rekreasjon, idrett og muligheter for hagebruk. Landbruk i 
form av beitemark og dyrk ingsjord kan også være en mulighet enkelte steder.
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– Jeg er tysk, ble oppdratt som katolikk og 
har gått på en katolsk pikeskole. Det var all
tid engler i den katolske verdenen. Jeg lærte 
at det er sju erkeengler, Mikael, Gabriel, 
Rafael, Uriel, Raguel, Sariel og Remiel, sier 
billedkunstner Stefanie Reinhart som holder 
til i «Kunst fra Hullet» mellom Rustadsaga 
og Skullerudstua. Før jul hadde hun en 
engleutstilling i sitt lille galleri i Hullet. 

– Som voksen distanserte jeg meg fra denne 
troen, jeg var og er søkende og er i dag mer 
opptatt av buddhistiske tanker. Engler kalles 
devas, de som skinner på sanskrit, i budd

hismen. Stefanie har malt et akrylbilde som 
heter Devas og som du finner bilde av 
sammen med artikkelen (øverst t.v. neste 
side). Hun har malt engler i både akvarell og 
akryl og hadde akvarellkurs med tema engler 
sist høst. Englekalenderen til jul var en suk
sess, og hun vet at mange er opptatt av engler, 
ikke bare til jul og andre høytider. Stefanie 
mediterer daglig på buddhistisk vis, enten 
det er på tur i Skullerudåsen og Solåsen hvor 
hun går tur hver dag med hunden Willy eller 
hjemme i inspirerende omgivelser. I Øst
marka opplever hun naturens magi, røttene, 
jordingen og elementene på nært hold. 

ENGLER i Østmarka
Av Cathrine Søberg. Foto: Cathrine Søberg og Stefanie Reinhart.
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Art. På reservattur
s. 24  Riktignok er Bjørg uvanlig sprek, 
men jeg tok litt hardt i; hun er norges
mester i orientering, og altså ikke 
 verdensmester.

s. 25  Her kom jeg ut av tellingen, for vi 
var faktisk sytten deltakere på reservat
turen. Den allsidige Oppsaljenta 
Merete var også med; ivrig turgåer, fast 
inventar i Bøvelstadgjengen og i «Spillet 
om Sarabråten».

s. 27  Om toppen av Ørnehøgda skrev 
jeg at vi trolig ser rester etter en slags 
hytte for rovfuglfangst, idet visse inidi
sier har pekt i den retning. Men helt 
sikkert er det at en enkel og godt kamu
flert hytte ble satt opp her i 1964 eller 

65, av tre kamerater i tenårene; to av 
dem fra Stovnerkanten, med tilknytning 
til en hytte ved Mosjøen. 

Art. om Plassen Bøvelstad...
s. 32  Bøvelstad ble, som jeg skrev, trolig tatt opp i slutten av 1820årene, og var fast 
bosted til litt utpå 1950tallet – det skulle bli en periode på rundt 130 år.

s. 36  Bildet av Anne Kristiansen og hennes to sønner må være fra rundt 1930. 
 Bildet skal være fra Øvresaga, hvor Anne bodde fra 1926 og til hun døde i 1933.  
(I Østmarkbøkene står det 1940årene.)

s. 41  Anna Kiær Solberg levde fra 1872 til 1963, og ble 91 år. (Jeg hadde først fått 
oppgitt 1871 til 1961).

Lise Henriksen

☛ Rettelser til:  
     Nytt fra Østmarka nr 4/2011

Foto: Sverre M. Fjelstad.
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Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller  
kan velge en forening som du ønsker å støtte. Det er hyggelig hvis du velger  
å støtte Østmarkas Venner. Ved å velge ØV får foreningen 5 % av innsatsen din  
fra Norsk Tipping. Bidraget går ikke ut over premien din.

Du kan gi ØV din grasrotandel på følgende måter:

1  Hos kommisjonær: ta med deg strekkoden (se ovenfor) og spillekortet ditt til din 
spillekiosk.

2  Via SMS: Send GRASROTANDELEN 871278202 til 2020 (tjenesten er gratis). 
Nummeret er ØVs organisasjonsnummer.

3  Via Internett: grasrotandelen.no eller norsktipping.no og foreta tilknytningen der.

4  Norsk Tipping Mobilspill.

støtt Østmarkas Venner  
           via Grasrotandelen
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Disse bildene fikk vi fra Lars Ø. Lund og han skriver følgende:
Under opprydding i forbindelse med flytting fant jeg to fotografier av Øgården.
Svart/hvitt bildet er tatt i 1945 av fotograf Gunnar Rachel i forbindelse med illegalt 
langrenn vinteren 1945 – Sognemesterskap med deltagere fra Bækkelagets Sportsklubb, 
Nordstrand Idrettsforening – Ljan sportsklubb.
Slidesbildet (i farger) har jeg selv tatt i mars 1958.
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Det er først i april
sånn litt utpå da’n…
og sola den skinner
på sletta ved Fjeldsta’n.

Da treffes de her
de med aldern’s  sjarme…
for å slikke litt sol
og føle litt varme.

Praten går stille
mens skogen den sitrer…
og stopper helt opp
når meisene kvitrer.

Så snakkes det litt
om tiden som var…
og minner om Fjeldsta’n
er det flere som har.

For her var det en gang
et alpinsenter…
tiltenkt for områdets
gutter og jenter.

Og med flomlys
skiheis og musikkstøy…
så syntes nok mange
at her var det gøy.

Men det som reddet 
marka den gang…
det var nok at veien
hit inn ble for lang.

For med regnfulle vintre
og lite med sne…
så måtte jo alt
bare legges ne’.

Men her skal det sies
det de mener de fleste…
at det gikk som det gikk
det var nok det beste.

For det som gjør marka
virkelig go’…
er stillhetens sus
som gir tankene ro. 

Ved Fjelstadbakken
Av Per Kaarmo

Fjelstadbakken – slik den en gang var. Bildet er fra 1972.

17



Østmarkas Venner velger i år å ha norsk 
urskog og gammelskog som tema etter vårt 
årsmøte. Det er flere årsaker til det. En av 
dem er at våre medlemmer sjelden viser slik 
entusiasme som når vi kommer inn på skog
vern eller de forteller om sine turer i reser
vatene våre. En annen grunn er at vi har 
fremmet verneforslag til fylkesmannen om 
viktige områder i Østmarka hvor opplevel
sesverdiene blant annet dreier seg om gam
mel skog. Og sist, men ikke minst, er vi så 
heldig å ha fått professor emeritus i natur 
og miljøvern Sigmund Hågvar med i styret 
i ØV. Han og Bredo Berntsen har vært redak

tører for boka Norsk urskog og gammelskog 
som kom ut i november 2011. Den er en 
sterkt revidert utgave av boka Norsk urskog: 
Verdier – trusler – vern, som kom i 1991. 

Norsk skogvern har vært kontinuerlig 
konfliktfylt siden det systematiske vernear
beidet startet i 1988. Behovet for ny infor
masjon om verneverdiene i skog har vært 
stort. Våre siste urskoger er en skattkiste av 
sjeldne og underlige dyr, planter og sopper. 
Her finnes eventyrlige miljøer med stor opp
levelsesverdi, for turgåere og for forskere. 
Urskogen er en viktig del av den norske 
naturarven, og den har verdi langt ut over 
landets grenser. Men arbeidet for å redde 
det som er igjen er et kappløp med tiden. 
Gjennom oppdatert fagkunnskap om ursko
gens og gammelskogens fugler, insekter, lav, 
sopp, moser osv. fremtrer vern av skog som 
en nasjonal hastesak. 

Urskogsmiljøene er en viktig del av vår 
naturarv og er en skattkiste i vernearbeidet. 
I denne boka gir landets fremste spesialister 
oss en omvisning i urskogens og gammel
skogens myldrende mangfold, fra gamle, 
hule eiketrær i sør, til de unike regnskogene 
i MidtNorge og verdens nordligste furu
skoger oppunder ishavet. Her får leseren 
innblikk i hvordan skogen lever sitt eget liv 
når den får styre seg selv. Boka er rikt illus
trert med bidrag fra mange av våre beste 
naturfotografer. 

Norsk urskog og gammelskog er en omfat
tende praktbok som også formidler opple
velsesverdier knyttet til den viktige skogen. 
Kom på vårt årsmøte, hør Sigmund fortelle 
og vise lysbilder og kjøp boka til en hygge
lig medlemspris!

Høst ved Svartetjennet.
Foto: Tom Hellik Hofton.

og GAMMeLskoGNorsk urskoG
Av Helga Gunnarsdóttir
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I den gamle, mosegrodde og hule eika bor kattugla. 
Foto: Kjell Tysdal.

Av Helga Gunnarsdóttir
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Innkalling til årsmøte 
i Østmarkas Venner

Mandag 26. mars 2012 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 2011
3. Regnskap for 2011
4. Innkomne forslag (ingen)
5. Fastsettelse av kontingent (ingen endring)
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2012
7. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød.

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til lysbildeforedraget,
Norsk urskog og gammelskog ved Sigmund Hågvar.

Etter møte kan medlemmene  
få kjøpt Hågvar og Berntsens bok 
med samme navn med 25 % 
rabatt.

For å komme til Skullerudstua 
kan man gå, sykle, ta T-banens 
linje 3 eller busslinje 70, 76 eller 
79 til Skullerud  stasjon, eller  
kjøre bil til parkerings plassen  
ved Olaf Helsets vei.

En ur-furu i Alta.
Foto: Geir Hågvar.
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Årsberetning 2011
Dette er styrets årsberetning for Østmarkas Venner (ØV) 2011.

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi
Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i perioden har vært:
Johan Ellingsen, leder   x
Helga Gunnarsdóttir, nestleder    
Nina Helene Skramstad   x
Solveig Dalene   x
Inger Tangen   x
Arne Kvalheim
Sigmund Hågvar

Varamedlemmer
Arild Rambøl x
Ane B. Haugland x

Revisor 
Fredrik Langseth x

Valgkomité
Trine Johnsen, leder x
Thorbjørn Ruud  x
Jan Olav Nybo x
x bak navn viser at vedkommende står på valg på årsmøtet.

Sekretær og regnskapsfører
Monica Hoel er ansatt som sekretær, og er i tillegg ansvarlig for medlemsregisteret. Stillingen, som 
tilsvarer omlag to månedsverk, er avlønnet med kr 67000, per år. Kristin Ohnstad er regnskapsfører. 

Styremøter
I perioden har det vært avholdt sju styremøter, og dessuten ett møte med overnatting på Bøvelstad. 
I likhet med tidligere år har det vært et nært samarbeid og god kontakt med andre frilufts
organisasjoner og offentlige etater. Styret og fagutvalgene har representert foreningen i fellesmøter 
med andre organisasjoner og offentlige myndigheter, og gjennom utredningsarbeid og annet arbeid 
som ligger innenfor foreningens formål. Uttalelser til myndigheter og andre instanser er blitt 
utarbeidet av styret og fagutvalgene. 

Fagutvalg
Foreningen har følgende utvalg: Skog, friluft og verneområder (Sigmund Hågvar,  
Helga Gunnarsdóttir, Arild Rambøl, Oddvar Rolstad og Øyvind Pettersen), Kulturminner og 
landskap (Arild Rambøl, Ida Hvoslef, Johan Ellingsen og Solveig Dalene), Plan og markagrensa 
(Arne Kvalheim, Solveig Dalene, Inger Tangen og Johan Ellingsen), Medlemsutvalget  
(Nina Skramstad, Randi Hauger og Helga Gunnarsdottir) og Informasjon og Nytt fra Østmarka 
(Helga Gunnarsdóttir, Cathrine Søberg, Ane B. Haugland, Johan Ellingsen og Steinar Saghaug).

I tillegg til fagutvalgene har foreningen et Sarabråtenutvalg med ansvar for minnestunden den 7. juni. 
Det har følgende medlemmer: Kai Ekanger (leder), Steinar Saghaug, Kjell Igelstad, Ivar Ekanger og 
Knut Erling Vedul.
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Representasjon og deltakelse
Steinar Saghaug og Johan Ellingsen møtte for ØV på representantskapet i Oslo og Omland 
Friluftsråd (OOF), og Saghaug er dessuten leder av valgkomiteen i OOF. Johan Ellingsen har sittet i 
en arbeidsgruppe angående flerbruksplan for Oslomarka. Han deltar også på styreledermøter i OOF. 
Oddvar Rolstad er medlem i Markakomiteen i Skiforeningen og representerer ØV i en arbeidsgruppe 
for ridestier i Lørenskog og Rælingen, i en kulturlandskapsgruppe i Oslo kommune og i en 
arbeidsgruppe for Sørli besøksgård. Johan Ellingsen, Helga Gunnarsdóttir og Sigmund Hågvar har 
deltatt på dialogmøter med Bymiljøetaten, divisjon Friluft (FRI). Trine Johnsen deltar i 
«Miljøprosjekt Ljanselva», og Steinar Saghaug og Rolf Eliassen er medlemmer i «Puttjerngruppa». 
Steinar Saghaug og andre har representert foreningen med foredrag og innledninger på en rekke 
møter og seminarer. Johan Ellingsen og Steinar Saghaug representerte ØV på OOF sitt 75 års 
jubileumsseminar.

Medlemmer 
Ved årsskiftet 2011/2012 hadde foreningen 3 785 medlemmer, hvorav 121 organisasjoner og 
borettslag. Foreningen fikk 328 nye medlemmer i 2011. Av disse var det 178 som ble vervet på stand, 
129 meldte seg inn via nettet og 21 brukte verveblankett. Totalt 174 medlemskap er avsluttet. Dette 
innebærer en netto økning på 154 medlemmer i forhold til året før. ØV hadde i 2011 åtte 
æresmedlemmer: Kai Ekanger, Kjell Staxrud, Oddvar Rolstad, Finn Jensen, Lise Henriksen, Tullik 
Valstad, Sverre M. Fjelstad og Steinar Saghaug.  

Vervedager 
ØV arrangerte i alt syv vervesøndager i 2011 (to vervedager måtte avlyses på grunn av regn) på 
følgende steder: Østmarksetra 22. mai, Hullet ved Rustadsaga 29. mai, Bysetermosen 5. juni, 
Mariholtet 21. august, Losby under Losbydagene 28. august, Rælingsdagene 4. september og 
Rustadsaga 16. oktober. Vervebrosjyrene blir delt ut på vervesøndagene og lagt ut jevnlig på alle 
markastuene.

Capser og halstørkler («buffer»)
ØV har gått til anskaffelse av capser og halstørkler som foreningen gir bort på vervesøndager og 
lignende arrangementer.

Kontingenten
Kontingenten har i 2011 vært på kr 150, for enkeltmedlemmer og kr 300, for bedrifter, borettslag og 
foreninger. Enkelte medlemmer har gitt bidrag utover kontingenten, noe vi er meget takknemlige for!

Økonomi
Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Kontingentinngangen i løpet av året var på kr 550.935,- 
noe som er en nedgang på kr 7.055, i forhold til 2010. 

Tilskudd og gaver: Fra Oslo kommune, Friluftsetaten har vi etter søknad mottatt et tilskudd på kr 
80.000, til følgende: Nytt fra Østmarka kr 50.000, , slåttetreff på Bøvelstad kr 15.000,, 
minnestund 7. juni kr 10.000,- og medlemsturer kr 5.000,-. Fra Lørenskog kommune har vi mottatt 
driftstilskudd på kr 5.192, og fra Rælingen kommune et tilskudd på kr 1000, 

Andre inntekter: ØV har hatt stor glede av Norsk Tippings «Grasrotandelen» ved at medlemmer og 
andre har gitt 5 % av innsatsbeløpet, noe som har resultert i kr 32.711, til foreningen.  

De totale inntektene i 2011 var på kr 682.233,. Kostnadene i 2011 var på kr 545.826,, noe som 
innebærer at overskuddet er på kr 136.407,-. Foreningens største utgiftspost er trykking og 
utsendelse (porto) av medlemsbladet Nytt fra Østmarka. Regnskap for 2011, revisjonsberetning og 
styrets forslag til budsjett for 2012 følger etter årsberetningen.
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Foreningens egenkapital er god, og styret mener at det er riktig å legge en forutsetning om fortsatt 
drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. I samsvar med regnskapslovens § 33 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at 
årsregnskapet gir et rettvist bilde av Østmarkas Venners eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

Styrets arbeid

Skogbruk, friluftsliv og verneområder

Markaforskriften 
Oslo og Omland Friluftsråd var 20. desember på møte i Landbruksdepartementet for gjensidig 
orientering om revisjon av «Skogbruksforskriftene for Marka». Marka og næringsorganisasjonene vil 
i mars 2012 bli innkalt til nytt møte om markaforskriften. Departementet lovte at utkast til revisjon 
av forskriften vil bli sendt på høring og vedtatt i løpet av 2012. Departementet var opprinnelig 
pålagt av Stortinget å sende ut et forslag på høring for snart 2 år siden.

Særskilt vern av friluftsområder
Det ble i 2011 startet en prosess ledet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor kommuner og 
frivillige organisasjoner ble invitert til å foreslå områder til særskilt vern av friluftsområder etter § 11 
i markaloven. Fristen for forslag var 18. mars. Etter en grundig prosess og med stor støtte i 
medlemsmassen leverte ØV et forslag om fire områder i Østmarka: Område I HauktjernKroktjern
Puttdalen, område II Sølvdobla-Dølerud-Spinneren, område III Paradisåsen-Skogsmåsan-Reservatet 
og område IV Vardåsen i Enebakk. 

I brev datert 20.juni opplyser fylkesmannen at områdene I og II er tatt med videre i verneprosessen. 
Disse er også utvidet noe i lys av andre innkomne forslag og fylkesmannens vurderinger. 
Avgrensningene og begrunnelsene for de ulike forslagene fra ØV er det gjort rede for i medlemsbladet 
nr. 2 for 2011. I et møte med fylkesmannens miljøvernavdeling 21. september fikk styret en 
nærmere redegjøring for det videre arbeidet, der de endelige kriteriene for valg av områder blir 
avgjørende. Disse kriteriene er til ekstern vurdering og blir ikke endelig formulert før i 2012. ØV 
uttrykte bekymring over at verdifulle deler i det indre av Østmarka ikke er tatt med i den videre 
verneprosessen (viktige friluftsområder, deler av sørøstlandets største inngrepsfrie område, viktige 
naturverdier som fugleleiker, større sammenhengende myrområder, gammelskog). 

Hogst ved Bjørnholt i Lørenskog
Vi ble i høst varslet av et medlem om manglende opprydning etter hogst ved Bjørnholt i Lørenskog.
Grunneieren opplyste at på grunn av mye regn måtte opprydningsarbeidet etter hogsten utsettes. 
Arbeidet skulle imidlertid igangsettes så snart marka ble tørr nok. Ferdigbefaring blir til våren.

Sporskader
Mange av våre medlemmer har reagert på dype hjulspor og mange sporskader i forbindelse med Oslo 
kommunes hogst i Østmarka denne sommeren og høsten. Dette gjelder et område fra Grønmo mot 
Skullerudåsen, steder i nærheten av Fjelstadbakken og sist men ikke minst Høyås. ØV har tatt disse 
forholdene opp med divisjon Friluft (FRI). FRI har beklaget sterkt det inntrufne og at ikke hogsten 
ble stoppet tidligere. Sigmund Hågvar er styrets kontaktperson angående hogst og sporskader.

Brev til miljøbyråden i Oslo
Rett før valget høsten 2011 sendte ØV sammen med OOF brev til byråden der vi uttrykte vår felles 
bekymring etter at Friluftsetaten er slått sammen med fire store etater (samferdsel, trafikk, idrett og 
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enøk) til Bymiljøetaten. Vi uttrykte blant annet bekymring for at miljø og friluftslivssakene vil 
kunne tape kampen om oppmerksomhet og midler, at omorganiseringen vil bryte den helhetlige 
forvaltningen av Oslo kommunes skoger som har vært praksis siden 1889, og at dyktige og erfarne 
ansatte i kommuneskogene vil oppleve uro og usikkerhet og dermed slutte. Videre ga vi uttrykk for 
bekymring knyttet til forvaltningen av bygningsmassen (markastuer etc.) og konkurranseutsetting av 
skogsdriften. Byråden har ikke svart, men saken resulterte i avisoppslag før valget.

Puttjerngruppen
Puttjerngruppen har ikke hatt møter dette året. Foreningen har holdt et våkent øye med det berørte 
området i tilfelle endringer skulle oppstå. Tidlig på sommeren observerte Steinar Saghaug og flere 
turgåere at vannstanden i Lutvann sank gradvis. Han tok kontakt med Vann og avløpsetaten i Oslo 
kommune. De bekreftet at det var en lekkasje i tappeluka på dammen i sørenden ved Lutvann som 
førte til lavere vannstand utover sommeren. Lekkasjen ble reparert i løpet av høsten. 

Plan og markagrensa

Markaloven
Etter at markaloven kom i 2009, skal flere saker nå innom Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
endelig godkjenning. Noen saker skal behandles som reguleringssaker etter plan og bygningsloven. 
Dette gjelder bl.a. et kontroversielt punkt om anleggelse av større skiløyper der fylkesmannen har 
siste ordet. Fylkesmannen har i 2011 hatt ca 80 saker til behandling, mange angående hytter i marka.

Resultatet av den tillyste runden med en mindre justering av markagrensen som kommunene rundt 
Østmarka fikk anledning til å spille inn, er enda ikke avgjort. I forbindelse med 
kommuneplanarbeidet i Rælingen kommune arbeides det nå imidlertid fra politisk hold for å ta hele 
Rælingsåsen på ca 1600 da ut av marka. ØV beklager dette og arbeider for at det ikke skal bli en 
realitet.

Adkomst Ekebergdalen
I Enebakk har Enebakk kommune anlagt to merkede stier, og det skal bygges en parkeringsplass for 
å lette atkomsten til Østmarka fra Ekebergdalen. ØV mener at ingen av de anlagte stiene som leder 
turfolk langt utenom gårdsbrukene Ekeberg og Børter er tilfredsstillende. Vedtaket i kommunestyret 
om en kortere sti som leder direkte til Børtervann står ved lag, og vi arbeider for å få til denne 
løsningen.

Mast på Marikollen
Ganske så overraskende dukket det også denne høsten opp en ny beredskapsmast innenfor 
markagrensa, denne gang på toppen av Marikollen. Som tilfellet var for masta på Mønekollen i 
Losby i 2010, skulle det vise seg at også denne var oppsatt under dekke av markalovens 
unntaksbestemmelser for beredskapstiltak. Vi etterlyser nå en helhetlig plan for oppsetting av disse 
mastene. Dette inngrepet på toppen av Marikollen var i og for seg ikke så stort da det var strøm 
tilgjengelig i området, men vi er mer bekymret for hvordan mastene settes opp uten god nok 
kommunal saksbehandling.

Skytebane på Åsland 
Oslo bystyre har startet arbeidet med å lage reguleringsplan for skytebane i fjellhall ved Åsland i Oslo 
kommune. Bystyret satte av 10 millioner til forarbeidet for skytebane i fjellhall. Ettersom all skyting 
vil foregå innendørs i fjellhallen, unngår man støyproblemer for omgivelsene. Den planlagte 
skytebanen skal også brukes av politiet til skytetrening. Et arkitektfirma har nå sendt inn 
byggesøknad til kommunen vedrørende skytebanen. Dermed kan vi sette punktum for denne saken 
som uten vårt engasjement kunne endt med en skytebane på Godlia eller Grønmo.
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Lysås
Lørenskog kommune har arbeidet for å få OBOS sin eiendom, Lysås ved Elvågaseter, inn i Østmarka. 
Dette har hittil ikke lykkes. Området er imidlertid LNF-område i nåværende kommunedelplan. 
OBOS har i overskuelig fremtid ingen planer om videre boligbygging i denne skogen etter et rettslig 
forlik med Lørenskog kommune høsten 2011.

Lørenskog kommune og velforeningen på Lysås har også en tvist med en grunneier som har stengt 
tilgangen til en av turstiene i området med kvist. Det er politisk flertall for å ekspropriere grunnen 
dersom det er nødvendig for å sikre tilgangen til området.

Kulturminner og kulturlandskap 

Bøvelstad
Den høytidelige åpningen av Bøvelstad den 29. mai ble et uforglemmelig arrangement for de om lag 
200 fremmøtte personene som ble traktert med høytidelige taler, musikk og mat. Bøvelstad inngår 
nå i Den Norske Turistforening Oslo og omegn (DNT OO) sitt nett av markastuer og vil sikkert 
trekke mange nye brukere til skogs. ØVs dugnadsgruppe har siden 2007 lagt ned en stor innsats på 
Bøvelstad. Under innspurten ble det mange timer med maling og rydding for å få plassen ferdig til 
åpningen. Dugnadsgruppa ble da også berømmet i flere taler under åpningen. En av de som har ytt 
stor innsats med mange dugnadstimer er Arild Hildebrandt fra dugnadsgruppa, og han er nå 
Bøvelstads første hyttesjef. 

Husdyr på beite er blitt en tradisjon på Bøvelstad. Sauene av rasen gammelnorsk spelsau fra 
Svartskog kom på plass noen dager før åpningen, noe som var særlig populært hos barna. Ordningen 
med gjetere ble ikke videreført i år da sauene ville få jevnlig tilsyn fra de besøkende gjennom 
sommeren. Arbeidet med det planlagte gårdsmuseet i låven ble påbegynt blant annet ved at vi sikret 
oss et gammelt, druknet eksemplar av den spesielle Rausjøbåten. Denne står nå trygt og tørt på låven. 
Målet med museet er å dokumentere noe av Bøvelstads spesielle historie opp gjennom årene. Det er 
med glede og stolthet vi kan konstatere at Bøvelstad, et av Østmarkas viktigste kulturminner, nå er 
sikret for ettertiden.

Sarabråten 
Sarabråtens historie er godt kjent gjennom ØVs årlige 7. juni arrangement ved minnesmerket. De 
øvrige kulturminnene rundt Sarabråten er imidlertid dårlig ivaretatt og det arbeides nå for å få en 
bedre dokumentasjon av dette fantastiske stedet slik det må ha fremstått i Thomas Heftyes sin tid. Vi 
deltar i en arbeidsgruppe som skal komme med forslag om hva som kan gjøres med stedet. Blant 
annet hadde det vært interessant å finne hjulbåten Sara som ble senket i Nøklevann.

Sørli besøksgård
ØV deltar i en arbeidsgruppe angående planleggingen av Sørli besøksgård for barn. Arbeidet går sin 
gang men den offentlige kverna maler sakte. Den økonomiske siden av tiltaket er heller ikke helt 
avklart. 

Korketrekkeren
Korketrekkeren, som ligger mellom Ulsrudvann og Nøklevann, ble bygget for å være en attraksjon til 
de som ble kjørt med hest og kjerre inn til Sarabråten. Korketrekkeren er bygget i stein, og for noen 
år siden ble det oppdaget skader i byggverket. Friluftsetaten fant det da riktig å sperre av 
undergangen på grunn av rasfare og i påvente av en fullstendig renovering. Problemene ved 
Korketrekkeren er fremdeles ikke løst grunnet manglende finansiering. ØV er opptatt av at den 
restaureres slik kulturminner skal og at hele «Thomas Heftye»veien fra Ulsrud til Sarabråten tas vare 
på som en viktig del av et gammelt og verdifullt kulturhistorisk landskap.
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Informasjon

Nytt fra Østmarka
Foreningens medlemsblad Nytt fra Østmarka ble også i 2011 gitt ut fire ganger, med et opplag på 
4 2004 400. Det sendes til medlemmene samt en rekke organisasjoner, politikere og medier. 
Medlemsbladet er foreningens kanskje viktigste ansikt utad, samtidig som det er et viktig bindeledd 
mellom styret og medlemmene – det inspirerer og forplikter. Tilbakemeldingene fra medlemmene 
tyder da også på at bladet er høyt verdsatt. 

I 2011 var det totale antallet sider på 140, mens det året før var på 108 sider, og for få år tilbake var 
antallet sider på mellom 60 og 80. Fra den 45. årgangen har vi lyst til å framheve vårt temanummer 
som var tilegnet Bøvelstad i anledning restaureringen. Temanummeret var på 48 sider og rikelig 
illustrert med bilder av dugnadsarbeidet, dagens Bøvelstad og flere historiske bilder tatt før og etter 
Lambertseterspeidernes innsats på 70tallet. En særlig takk rettes til Lise Henriksen for verdifullt 
bidrag om Bøvelstads historie. Av andre bidrag i løpet av året vil vi trekke fram artikkel med gamle 
bilder fra Musehogget av Kåre Sørby, Milorg på måneskinnstur innsendt av Tore Burud, to artikler 
med bilder av Sverre M. Fjelstad og forfatter Edvard Hoems tale på Sarabråten. Cathrine Søberg 
intervjuet i 2011 Kjetil Bjørnstad, Vidar Bø og Trond Granlund. Dessuten har styret og flere av 
medlemmene bidratt med godt stoff til bladet. Alle bidrag og bilder til, og arbeid med bladet er 
ulønnet. Utgiftene er knyttet til arbeid med utforming og trykking, samt utsending.

Nettsider
Våre nettsider har siden 2003 vært å finne på www.ostmarkasvenner.no. Sidene er meget godt besøkt 
og oppdateres jevnlig av vår webmaster Jan Saghaug. I tillegg til den løpende nyhetsoppdateringen 
inneholder sidene et arkiv med tidligere utgaver av Nytt fra Østmarka. Der kan man finne alle 
utgaver fra og med 2001. Når et nytt nummer av bladet kommer i posten til medlemmene, 
publiseres det forrige nummeret i arkivet på hjemmesiden. Antallet innmeldinger via innmeldings
skjemaet på våre nettsider er stadig økende., Styret har vedtatt å oppdatere nettsidene i 2012. Styret 
arbeider med å finne ny webmaster da Jan Saghaug har bedt om avløsning etter lang og tro tjeneste.

Arrangementer

Årsmøte
Årsmøtet i Østmarkas Venner fant sted 31. mars på Skullerudstua med om lag 200 medlemmer til 
stede. Det var en del utskiftninger i styret, og flere styremedlemmer ble takket for stor innsats. 
Steinar Saghaug som gikk av etter å ha vært styreleder i 13 år, ble utnevnt som æresmedlem med 
stående applaus. Etter at den formelle delen av møtet var ferdig, trollbandt forsker John Odden den 
store forsamlingen med lysbildeforedraget «På spor etter gaupa i Østmarka».

Vårtur til Lutvannsområdet
Den 7. mai hadde Østmarkas Venner, guidet tur i den sørlige delen av Østmarka med Steinar 
Saghaug som guide. I strålende vær fikk 73 deltakere en uforglemmelig tur med en svært engasjert 
guide. Turen gikk rundt Lutvann via Grønlihytta, begge Puttjerna, og Kroktjern. Høydepunktet på 
turen var den fantastiske utsikten fra vestsiden av Lutvann. Det var mange stopp underveis hvor 
Steinar øste av sin kunnskap om historie og natur.

Minnestund på Sarabråten – 7. juni- arrangementet
Flere hundre mennesker hadde møtt fram denne vakre kvelden på Sarabråten. Denne gangen var det 
forfatteren Edvard Hoem som holdt dagens tale. Han har skrevet en biografi om Nordahl Grieg og la 
stor vekt på kampen mot nazismen og fascismen og hva slags lærdom den gir oss i dag. Lite visste vi 
da at hans tale skulle vise seg å være mer tidsaktuell enn noen kunne forestille seg.
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Slåttetreff på Bøvelstad
Om lag 20 personer fra 10 til over 70 år deltok på slåttetreffet helgen 25. og 26. juni i et strålende 
sommervær. Tradisjonen tro var det dugnadsgruppa på Bøvelstad som sto for arrangementet og 
sørget for at alle ble tatt godt hånd om og ble mette. En av Norges mest erfarne slåttekarer, Bent 
Nilsen, innledet med en gjennomgang av ljåtyper og annen praktisk lærdom knyttet til slått. Med 
noen erfarne slåttekarer og slåttejenter, samt god instruksjon fra Bent, ble fjøsstykket slått og hengt 
på hesjer i løpet av få timer. Det smakte derfor ekstra godt da Wenche og medhjelpere serverte 
slåttegrøt på vollen. Nå som Bøvelstad er ferdig restaurert ble arrangementet ekstra trivelig og ga 
anledning til feiring av dugnadsgruppas innsats. ØV har inngått en samarbeidsavtale med DNT OO 
som sikrer oss muligheten til å arrangere dette treffet siste helgen i juni i årene fremover. 

Guidet tur i reservatet  
En viktig side av slåttetreffet er også å øke kunnskapen om Østmarka så folk blir mer kjent i dette 
flotte og ville naturområdet. Tradisjonen med søndagstur i reservatet ble derfor holdt i hevd, i år med 
tilbud om en kort eller en lang tur. Flere personer kom inn søndag morgen for å være med på disse 
populære turene som ble ledet av Lise Henriksen og Johan Ellingsen.

Villmarkstur for barn og ungdom
En kombinasjon av litt for få påmeldte og dårlig værprognose, gjorde at vi denne gangen valgte 
å avlyse den planlagte juniorturen. Vi kommer imidlertid sterkt tilbake til våren. 

Guidet topptur til Vardåsen i Enebakk
Lørdag 1. oktober guidet Lise Henriksen og Johan Ellingsen 57 glade vandrere som gikk fra gården 
Veng i Enebakk langs Flyktningeruta med rast på Kølabånn. Turen videre gikk via Klokkertorget og 
Iletjern til toppen av Vardåsen hvor Juul Sverre Stener fra Skiforeningen i Enebakk satt klar med 
kaffe og kald saft i tett tåke! Det er viktig at vi også tar i bruk de mer fjerne delene av Østmarka, og 
turen var også et utmerket eksempel på samarbeid mellom flere foreninger. Lise Henriksen orienterte 
om Vardåsens rolle i lokalhistorien som varslingsvarde og landmålerpunkt. Det er nå håp om at det 
kan anlegges en merket sti til toppen og at varden kan restaureres slik at Vardåsen og området rundt 
kan bli mer tilgjengelig

Høstmøte om nye verneområder 
Torsdag17. november var datoen for ØVs årlige høstmøte med omlag 100 deltakere. Denne gangen 
var det et høyst aktuelt tema da vi hadde fått Christian Hillmann fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus til å fortelle om prosessen med utvelgelse av nye verneområder i Oslomarka med hovedvekt 
på utvelgelsen i Østmarka. Før han orienterte, viste Steinar Saghaug og Helga Gunnarsdóttir lysbilder 
og presenterte de to områdene fra Østmarka som er med i den videre verneprosessen. Etter pausen 
med kaffe og wienerbrød, presenterte styreleder Hans Petter Aas OOF jubileumsbok «Drømmen om 
Marka» – «100 års kamp for friluftsliv» som medlemmene kunne kjøpe til hyggelig pris.

Johan Ellingsen 
leder
(sign.)

Solveig Dalene
styremedlem
(sign.)

Inger Tangen
styremedlem
(sign.)

Sigmund Hågvar
styremedlem
(sign.)

Helga Gunnarsdóttir
nestleder
(sign.)

Arne Kvalheim
styremedlem
(sign)

Nina Skramstad
styremedlem
(sign.)

Oslo, 2. februar 2012
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Balanse
2011 2010

Eiendeler Kunder debitorer 13 235,96 12 840,32
Driftskonto 33 164,30 30 695,47
Skattetr. konto 15 014,24 3 980,45
Høyrentekonto 127 958,75 124 445,75
Nordea 494 786,12 316 433,83

8 Forskudds oppgjør 1 087,00 485,00
Sum eiendeler 685 246,37 488 880,82

Egenkapital og gjeld Egenkapital 1.1 464 302,82 379 058,82
Årets resultat 136 407,93 85 244,00
Egenkapital 31.12. 600 710,75 464 302,82

9 Avsatt skatt og arbeidsgiveravgift 566,00 12 068,00
9 Leverandørgjeld 83 969,62 12 510,00

84 535,62 24 578,00
Sum egenkapital og gjeld 685 246,37 488 880,82

regnskap 2011 og budsjett 2012

Driftsinntekter 2011
Budsjett 

2011 2010
Budsjett 

2012
Kontingenter 550 935,00 570 000,00  557 990,00 570 000,00

1 Tilskudd/gaver 72 292,00 7 000,00  19 158,00 75 000,00
2 Bøvelstad/Slåttetreff 18 900,00 10 000,00  17 850,00 15 000,00
3 Andre driftsinntekter  

(bl.a Grasrotandel) 36 011,00 25 000,00  25 927,00 35 000,00
Renteinntekter 4 095,00 3 500,00  3 862,00 10 000,00
Sum inntekter 682 233,00 615 500,00  624 787,00 705 000,00

Driftskostnader
Lønn/feriepenger inkl arb.g avgift  75 306,00 100 000,00  83 491,00 90 000,00
Lønn/honorar uten skatteplikt/arb.g.  4 564,00 20 000,00  9 500,00 10 000,00

4 Møter/tilstelninger  71 314,00 70 000,00  62 885,00 70 000,00
Medlemsblad  165 140,00 170 000,00  148 986,00 170 000,00
Vervebrosjyre/trykksaker  -   25 000,00  -   25 000,00

5 7. juni arrangement  19 685,00 25 000,00  17 442,00 20 000,00
Kontorrekvisita  4 929,00 10 000,00  4 472,00 12 000,00
Telefon  3 842,00 8 000,00  6 079,00 4 000,00
Porto  117 056,00 90 000,00  106 086,00 120 000,00

7 Andre kostnader/Lagerleie  34 031,00 39 500,00  24 114,00 50 000,00
Datautstyr/programmer/hjemmeside  3 299,00 10 000,00  12 815,00 150 000,00

6 Arrangementer – Bøvelstad/Slåttetreff  24 035,00 30 000,00  24 353,00 25 000,00
Reklame effekter/Annonse  5 625,00 18 000,00  39 320,00 10 000,00
Jubileumsseminar OOF  7 000,00 0,00
Sarabråtenspillet  10 000,00 0,00
Sum kostnader 545 826,00 615 500,00  539 543,00 756 000,00
Pr. 31.12.11 136 407,00 0,00 85 244,00 -51 000,00
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1 Tilskudd gaver Lørenskog kommune 5 192,00
Rælingen kommune 1 000,00
Andre gaver -ekstra fra medlemmer 1 100,00
Tilskudd fra Oslo kommune FRI – turer 5 000,00
Tilskudd fra Oslo kommune FRI – Nytt fra Østmarka 50 000,00
Tilskudd fra Oslo kommune FRI – 7. juni arrangem. 10 000,00

72 292,00
2 Bøvelstad/Slåttetreff Deltakeravgift Slåttetreff 3 900,00

Tilskudd fra Friluftsetaten 15 000,00
18 900,00

3 Andre driftsinntekter Norsk tipping «Grasrotandelen» 32 711,00
Salg bøker OOF 3 300,00

36 011,00
4 Møter/tilstelninger Leie høytaleranlegg 4 000,00

Skullerudstua, årsmøte 15 250,00
Skullerudstua, høstmøte 12 750,00
Skullerudstua sommeravslutning 5 637,00
Diverse møteutgifter 4 410,00
Østmarksetern 29 267,00

71 314,00
5 7. juni arrangement Plakett 5 047,00

Div. utgifter 3 908,00
Norgesbuss 5 730,00
Østre Aker musikkorps 5 000,00

19 685,00 
6 Bøvelstad/slåttetreff Diverse utgifter  11 740,00 

Beiting av sau  5 000,00 
Undervisning  7 295,00 

 24 035,00 
7 Andre kostnader Lagerleie av arkiv 1 306,00

Blomster 6 310,00
Omkostninger OCR, bank gebyr etc 3 785,00
Revisjon 8 125,00
Diverse 1 909,00
Gaver 9 096,00
Bøker fra OOF 3 500,00

34 031,00

8 Registrert i regnskap 2011, oppgjør i 2012 1 087,00

9 Beløp kostnadsført i 2011 men betalt i 2012 83 970,00
07 Oslo 47730
Kontorrekv 1210
Porto posten 32765
Blomster 2265
Skatt/arb.g.avgift 566,00

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og det er utarbeidet etter 
norske regnskapsstandarder.
Inntekter og kostnader
Inntektsføring skjer ved leveringstidspunktet etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter 
sammenstillingsprinsippet slik at kostnader kommer i samme periode som tilhørende inntekt. 

Noter og regnskap
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Bli medlem du også!
Du som vil støtte Østmarkas Venner, bli medlem! Skriv navn og adresse her,  
klipp ut og send til: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo

Navn: Telefon: 

Adresse: 

Postnummer og -sted : 

Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no

Kontingenten er kr 150 per år. Borettslag, bedrifter  
og organisasjoner kr 300 per år. 
Blankett vil bli tilsendt etter innmelding.

Aktivitetskalender  
for medlemmer av Østmarkas Venner

Aktivitet Dato
Foredragsholder/
Guide Annonseres

Årsmøte på Skullerudstua 26. mars Sigmund Hågvar Side 20
Topptur 12. mai Arild Rambøl m/fl. Side 3
Møte om Rælingsåsen sist i mai Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr 2 
Minnestund på Sarabråten 7. juni Gerd Kristiansen Nytt fra Østmarka nr 2
Tur for barn/ungdom     juni Sigmund Hågvar Nytt fra Østmarka nr 2
Slåttedugnad på Bøvelstad 29.–30. juni Bent Nilsen Nytt fra Østmarka nr 2
Guidet tur i reservatet 1. juli Lise Henriksen Nytt fra Østmarka nr 2
Høsttur Oktober Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr 3
Høstmøte November Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr 3

Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo
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