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Ulv i Østmarka? 
Av Johan Ellingsen

Etter flere episoder de siste årene med spredte 
ulvebesøk i Østmarka, har nå rekognoserings-
toktene resultert i at også ulven har opp daget 
hvor unik Østmarka er som skoglandskap. 
Turgåeren og ulven har i alle fall en ting fel-
les: Begge søker etter stillhet og ro – selv om 
utgangspunktet er vidt forskjellig. Her inne 
finnes store, sammenhengende og fredelige 
skogområder uten mye menneskelig aktivi-
tet. Når jeg setter et lite spørsmålstegn bak 
overskriften, er det selvfølgelig fordi vi snak-
ker om et nytt tilskudd til Østmarkas fauna 
som er et stort rovdyr, som på mange måter 
kan være en utfordrer til vår egen mennes-
kelige aktivitet. At våre medlemmer naturlig 
nok er splittet i synet på ulven, har jeg stor 
forståelse og respekt for. 
 Det er derfor med litt blandede følelser 
vi ønsker det unge paret velkommen. Ok, 
men oppfør dere ordentlig, hadde fatter’n sagt. 
Så enkelt er det selvsagt ikke. Men styret i 
Østmarkas Venner henviser til at Østmarka 
ligger innenfor ulvesonen vedtatt av Stortin-
get. Uten å være naive, gjenstår det å se hvor-
dan dette parets atferd vil påvirke vår egen 
bruk av Østmarka. 
 Media gasser seg i nyheten og ulveparet 
er blitt årets «snakkis». Det mangler ikke på 
skrekkscenarier, men jeg synes det er for tid-
lig å trekke noen konklusjoner av det vi hører 
og leser. Jeg må imidlertid innrømme at tan-
ken på at færre tør ta turen til skogs på grunn 
av frykten for ulven, bekymrer meg. Selv er 
jeg overhode ikke redd for å dra til skogs etter 
at ulven kom, for ulven er nok langt reddere 

for meg enn jeg er for den. Mange opplever 
ulvene som en stor attraksjon Det gir for 
eksempel muligheten for å komme over spor 
og sportegn eller å oppleve ulvehyl nattestid. 
Når Østmarkas Venner ivrer for å få oppret-
tet en nasjonalpark i Østmarka, er hoved-
motivet å redde naturkvalitetene for frilufts-
livet og å få flere til å oppleve et unikt skogs-
område. Nasjonalparkforslaget ble fremmet 
før ulvene etablerte seg, og det er selvsagt 
like aktuelt om ulvene skulle forlate området. 
 Vårt bidrag til den pågående debatten vil 
være å fremskaffe mer dokumentasjon og 
informasjon om ulven. Ulveforsker Petter 
Wabakken er derfor invitert til årsmøtet 21. 
mars. Vi skal ikke glemme at nedover i 
Europa er ulv vanlig også i tett befolkede 
områder, og når det får gått en tid og vi har 
vent oss til hverandre, kan dette bli et posi-
tivt tilskudd til Østmarkas natur. Men at vi 
også må endre vår adferd noe når vi har ulv 
i skogen vår, er nok sannsynlig. Mulige kon-
sekvenser av dette får tiden vise. Det kan bli 
konflikter, og for alt vi vet kan den være dratt 
til andre skogområder om noen år. 
 Til slutt vil jeg nevne at Byrådet i Oslo 
den 7. februar gjorde et historisk vedtak med 
å si enstemmig ja til en utredning om nasjo-
nalpark i Østmarka. En viktig milepæl er nådd 

– nå venter vi bare på kommunestyrebehand-
lingen i nabokommunene rundt Østmarka. 
Vi håper at også de vil se på nasjonalparken 
som en investering i fremtiden. Miljøvern-
ministeren er allerede positiv til forslaget. 
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Sagbruket Rustadsaga slik det så ut tidlig på 1900-tallet 
er blant stedene vi skal innom på den guidete turen.

Rett ved bebyggelsen på Skullerud, Bogerud og Bøler er det kort  
mellom historiske steder. Østmarkabok-forfatter Even Saugstad tar  
oss med både til plasser som fortsatt eksisterer og til ruiner hvor det  
er lenge siden det sist var hus og folk. 

Vi starter ved Skullerudstua kl. 11.00 og går innom ruinene etter husmannsplassen 
Fjelstad hvor Sverre M. Fjelstads forfedre vokste opp. Vi får høre om både 
gjennomførte og ikke-gjennomførte planer rundt Fjelstadbakken og skianlegget, 
og vi tar turen ned til de to Hullet-plassene. Ved Galleri Anneks på Skullerudhullet 
tar vi rast og serverer kaffe og saft. Vi får høre om – og se på – billedkunstneren 
Stefanie Reinharts bilder og det sju kvadratmeter «store» galleriet. Derfra går 
turen til Rustadsaga hvor deltakerne blir fortalt om både sagbruk og kafédrift 
gjennom de siste hundre år, og vi kan avslutte turen på dagens Rustadsaga kafé.

Turen varer 3–4 timer og passer for alle. Det er ingen påmelding og turen er gratis 
for medlemmer av Østmarkas Venner. Velkommen!

Guidet tur med Even Saugstad 

lørdag 20. april
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Det nærmer seg et år siden tanken ble pre-
sentert for miljøbyråd Ola Elvestuen den 14. 
mai i fjor. Pressekonferansen på Håndver-
keren samme dag fikk stor oppslutning, med 

støtteerklæringer fra flere organisasjoner. 
I dag ser listen av organisasjoner som offent-
lig støtter nasjonalparken slik ut: 

Av Sigmund Hågvar 

Forslaget om en nasjonalpark i de indre delene av Østmarka ruller videre, både 
i byråkratiet og i media.

Nasjonalparksaken 
ruller videre

Tiuren vokter Østmarka. 
Foto: Sverre M. Fjelstad

4



Østmarkas Venner, Norges Naturvernforbund, 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), 
Natur og Ungdom, WWF Norge, Den norske 
turistforening (DNT), Den norske turistfore
ning, Oslo og omegn (OOT), Oslo og omland 
friluftsråd (OOF), Samarbeidsrådet for bio
logisk mangfold (SABIMA), Greenpeace, 
Framtiden i våre hender, Norsk Ornitologisk 
Forening og Norges Speiderforbund.

Ulveparets etablering i Østmarka har fått 
enorm oppmerksomhet i mange media over 
hele landet. Selv om nasjonalparkforslaget 
er fremmet helt uavhengig av ulvene og før 
de bestemte seg for å slå seg til der, har nasjo-
nalparkforslaget ofte blitt nevnt sammen 
med ulve-nyheten. Søker du på google, duk-
ker nasjonalparkforslaget opp i de underlig-
ste avkroker, så nå er i hvert fall forslaget 
blitt meget godt kjent.

Når alt kommer til alt, er det politikerne 
som avgjør nasjonalparksaken. I så måte har 
Østmarkas Venner fått både en julegave og 
en nyttårsgave. Like før jul bestemte miljø-
vernminister Bård Vegar Solhjell seg for å 
engasjere seg i saken – helt på eget initiativ 
og uten at Østmarkas Venner hadde tatt kon-
takt. Den 19. desember sendte han et felles 
brev til kommunene Oslo, Enebakk, Løren-
skog, Ski og Rælingen. Her uttrykker han 
støtte til tanken og ber kommunene ta kon-
takt for å komme i en dialog. I brevet skri-
ver han:

Eg meiner at ein nasjonalpark så nær hovud
staden vil få betydning for den store befolk
ninga som bur i og omkring hovudstaden. Det 
vil bidra til Oslo som miljøhovudstad, og ein 
vil óg kunne dra nytte av dette i eit folkehelse
perspektiv. 

Noen uker etter fikk vi en nyttårsgave fra 
Oslo kommune. Den 31. januar sendte Byrå-
det ut en pressemelding med følgende over-
skrift: «Ønsker nasjonalpark i Østmarka.» 
Dette ble begrunnet slik: «Dette er et unikt 
bynært skogsområde med stor verneverdi. Nær
heten og stadig mer bruk av marka er viktig 
for etableringen av en nasjonalpark, sier 
byrådsleder Stian Berger Røsland (H)». Uka 
etter, den 7. februar, vedtok Byrådet forsla-
get enstemmig. Saken ender opp i Oslo 
bystyre, men den synes å være politisk avklart 
allerede.

Oslo kommune ønsker å koordinere saken 
med de andre berørte kommunene. Disse 
vil etter hvert komme med sine foreløpige 
vurderinger som svar på miljøvernministe-

Byrådsleder Stian Berger Røsland.
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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.

rens invitasjon. Vi håper at også de andre 
kommunene vil være interessert i å gå i dia-
log om saken, og at de vil se nasjonalparken 

Støtt vårt arbeid med nasjonalpark i Østmarka 

som verdifull for kommunens fremtid og 
for folkehelsen. Et ganske spennende spørs-
mål blir: Hvilken kommune får nasjonal-
parksenteret?

En nasjonalparksak vil normalt ta flere år. 
Det skal gjennomføres grundige høringer 
hvor alle parter skal uttale seg om grenser, 
vernebestemmelser, videreføring av frilufts-
aktiviteter, skjøtsel og ikke minst erstatnin-
ger. Det gis full erstatning for nåværende 
bruk, og erstatninger for vern av skog ansees 
i dag som gode. Styret i Østmarkas Venner 
har informert de største private grunneierne, 
som Losby i nord og Bjerke og Ekeberg i 
syd, gjennom personlig dialog. 

Medlemmene oppfordres til å følge saken 
på vår nettside:  www.ostmarkasvenner.no. 
Der finner man linker til nasjonalparken og 
en rekke medieoppslag.

Skogslandskap i Østmarka. 
Foto: Sverre M. Fjelstad
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Eller meld deg inn via: www.ostmarkasvenner.no

Den enes død den andres brød

Fra ett av våre trofaste medlemmer Stein Svennevik har vi fått disse flotte bildene  
og en kort tekst:
Sender deg bilde som er tatt av min sønn Marius Angvik. Bildet viser en kongeørn som 
spiser på et rådyr inne i reservatet. Ørnebildene er fra hjertet av reservatet og tatt nå i 
januar. Ørna har hatt tilhold her i ca. 14 dager og et viltkamera har tatt masse spennende 
bilder av den. Sannsynligvis er det en omstreifende ung ørn som slår seg ned på rådyret. 
Ørna er borte nå, men rådyret ligger igjen og venter på at andre dyr kan dukke opp (Fen-
ris og Frøya?). Jeg støtter foreningens arbeid og ser fram til opprettelsen av en nasjonalpark. 
Stein Svenneby
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For 68 år siden ble bautaen på Sarabråten 
reist av Milorgforeningen 13132. Milorg-
foreningen er avviklet som aktiv forening, 
men den arrangerte lenge minnesamlinger 
på Sarabråten. Foreningen har også deltatt 
i minnestunder sammen med våre lokale 
organisasjoner. Milorgområde 13130 har også 
deltatt i samarbeid med Bøler Vel og Felles-
råd og Østmarkas Venner. Milorgområdet 
hadde sitt siste møte 7. mai 2010 og vedtok 
da å oppløse seg. Det var da bare sju vete-
raner tilbake av den store Milorg-organisa-
sjonen i vårt område. Samtidig trakk Milorg 
seg fra deltakelse i minnestunden.

Da krigen sluttet i 1945, var vårt lokale Mil-
org en stor og slagkraftig organisasjon med 
ca. 850 veltrente deltakere. Det var antake-

lig det største Milorg-området i Norge. Orga-
nisasjonen utførte en rekke oppdrag i Oslo, 
både under krigen og ved tyskernes kapitu-
lasjon. Østmarkas Venner har besluttet å 
opprettholde tradisjonen med en minne-
stund. Det vil skje 7. juni eller nærmeste 
hverdag, hvis 7. juni faller på en ukesluttdag, 
for da er det vanskelig å gjennomføre arran-
gementer.

Sarabråtenutvalget foreslo for Østmarkas 
Venner at vi burde lage en oversikt over de 
årlige arrangementene på Sarabråten fra 1946 
til 2010. Det dreide seg for vårt lokale Mil-
org altså om et trofast arbeid i 65 år. Sarabrå-
tenutvalget og styret i Østmarkas Venner ble 
enige om å sette opp et informasjonsskilt ved 
siden av Milorg-bautaen. Vi ønsket oss en 
kortfattet tekst på en metallplate med en his-
torisk beretning til alle som går forbi og som 
er interessert i bautaens historie. På Norges 
Hjemmefrontmuseum fikk vi råd om å hen-
vende oss til et firma som har bistått museet 
med slike prosjekter. Vi var flere som sleit 
med å lage en kortfattet og klar tekst. På års-
møtet i mars 2011 la jeg fram et utkast til 
tekst som ble vedtatt. Teksten ble også fore-
vist under minnestunden på Sarabåten i 2011. 

Vi ba om et møte med Oslos ordfører Fabian 
Stang om saken og han ga oss helhjertet 
støtte. Ordføreren tok opp saken med det 
som nå heter Bymiljøetaten, divisjon friluft. 
Fra etaten har Østmarkas Venner fått utmer-

Ekstra stemningsfull minnestund  
på Sarabråten i år!
Tekst: Kai Ekanger – Foto: Helga Gunnarsdottir
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Fabian Stang til Sarabråten

Iherdig arbeid fra leder av Sarabråten-
utvalget og æresmedlem i Østmarkas Ven-
ner Kai Ekanger ble kronet med hell. ØV 
har nå fått den gledelige nyheten om at 
ordfører i Oslo Fabian Stang har takket 
ja til å være hovedtaler på vår årlige 
minne stund ved Milorg-bautaen på Sara-
bråten. Vi gleder oss til å få besøk av ord-
føreren og håper mange finner veien til 
Sarabråten torsdag 6. juni kl. 19.00. 

HG

ket hjelp. Sarabråtenutvalget har hatt drøf-
tinger med Sigvartsen Steinindustri på Gro-
rud og fått meget god hjelp til å løse opp-
gaven. Vi ble rådet til å kjøpe en rått tilhogd 
granittstein, størrelse 30 x 30 cm. På toppen 
av steinen monterte firmaet platen med tek-
sten. Steinen veier 270 kg. og skog- og fri-
luftsforvalter Bjørn Samuelsen har sørget for 
å få kjørt den inn til Sarabråten og satt den 
ned i bakken rett til høyre for Milorg bautaen. 
Dette skjedde høsten 2012, og alle som stan-
ser opp, vil nå kunne lese minnestundens 
historie:   

Bautaen ble reist i 1946.
Milorg holdt minnestunder fram til 1966.
Deretter årlig samarbeid mellom
Milorg, Bøler Vel og Fellesråd og Østmarkas 
Venner.
Milorg ble oppløst i 2010.
Østmarkas Venner tar vare på tradisjonen.

Vi i Østmarkas Venner har grunn til å være 
stolte over den tradisjonen vi er en del av. 
Vårt arrangement blir sammenliknet med 
nasjonale minnearrangementer. Det skyldes 
at vi har med kjente talere, at Kongen del-

tok i 2001, og at vi har med kor og korps. 
Koret har hvert år fra 1987 sunget «Til ung-
dommen» av Nordahl Grieg.

I år vil Østmarkas Venner ha stått for min-
nestunden 26 ganger. Vi er mange som har 
gode minner fra minnestunden på Sarabrå-
ten. Jeg vil trekke fram den gangen da tid-
ligere statsminister Trygve Bratteli holdt 
talen på Sarabråten. Han avsluttet med en 
beveget takk til lokalbefolkningen som på 
denne måten hedrer de falnes minne.
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Østmarka
i dag er du vakker

kledd som en hvit brud
ligger du der stille
og stråler av fred

furu og gran med bomullsdotter
pyntet som barndommens juletre
løvtrær kledd i hvite helsetrøyer

de med store hull
som våre fedre brukte

jeg glir gjennom landskapet
hilser trær til høyre og venstre

og kjenner meg lykkelig

Anne Marie Torgersen
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På et godt besøkt medlemsmøte i ØV om 
omlegging av nettforsyning i Oslo, fikk vi 
høre at det kan bli snakk om å fjerne kraft-
ledningen som går nord i Østmarka fra 
 Røykås til Ulven (via nordre del av Øst-
marka). Det er svært gledelig, men møtet 
ga oss lite håp om fjerning av andre kraft-
ledninger. Men det blir heller ingen endrin-
ger til det verre av andre eksisterende kraft-
linjer. Statnett planlegger en stor trafostasjon 
ved Liåsen sør for Grønmo og den blir lig-
gende innenfor markagrensa. På spørsmål 
om den kunne legges utenfor markagrensa 
eller lenger syd var svaret nei. ØV vil følge 
Statnetts planer videre.

Kraftledning kan bli fjernet

Begge foto: Steinar Saghaug
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Det organiserte terrengsykkelmiljøet har i 
siste tiden vært veldige aktive i forhold til 
Østmarkas Venner sitt syn på terrengsykling 
i Østmarka, blant annet gjennom innlegg 
på terrengsykkel.no og via vår egen face-
bookside. Det virker som om en del av utsag-
nene er basert på misforståelser om at vi 
ønsker forbud og at vårt forslag til nasjonal-
park skulle ha sammenheng med terrengsyk-
ling.

ØV har registrert at det de siste årene har 
oppstått økende brukerkonflikter i Oslo-
marka. En av brukerkonfliktene er knyttet 
til terrengsykling og særlig sykkelritt som 
fører til slitasje på blå- og rødmerkede løy-
per og stier, samt sykling i stor hastighet på 
grusveiene. Vi har i flere år forsøkt å samar-
beide og være positive men ser at det vi 
mener er problemer øker i omfang. Vår løs-
ning på den utfordringen er ikke forbud, 
som syklistene hevder, men regulering slik 
at syklistene får egne stier å sykle på. Dette 
er særlig aktuelt i nærfriluftsområdene der 
trafikken av både gående og syklende natur-
lig nok er størst. 

Bakgrunnen for vår holdning er både styrets 
egne observasjoner og tilbakemeldinger fra 
våre medlemmer som er bekymret over 
økende slitasje på stier og løyper. Dette er 
nok muligens mer utbredt i Østmarka, fordi 
det her har vært arrangert sykkelritt flere år 
på rad og noen ganger fler per år. Vi er kjent 
med at Nordmarka ikke har den samme 
«belastningen» fordi Løvenskjold nekter syk-
kelritt i sin del av marka. En del stier i Øst-
marka er blitt slik at de som liker å gå til 

fots, har sluttet å gå der. Folk opplever også 
en tristhet over at steder de før likte å gå og 
søke ro og fine opplevelser, nå er blitt gjør-
mete og lite tiltalende. 

Dette er tilbakemeldinger og observasjoner 
som ØV må ta på alvor. Disse endringene 
har skjedd de siste ti årene etter at disse sti-
ene ble brukt til terrengsykkelritt eller ordi-
nær men litt intensiv sykling. Vår forening 
må tenke på bruken av marka og hvordan 
bruken vil påvirke naturen og friluftsopple-
velsen i flere generasjoner. Hvis slitasjen har 
blitt så stor på 5-10 år hvordan vil det da bli 
om 50 år? Dette er altså bakgrunnen for at 
ØV ønsker at det vurderes om terrengsyk-
ling skal reguleres i deler av Marka. 

Vi erkjenner at verden nok ser litt annerle-
des ut for deler av terrengsykkelmiljøet enn 
for oss siden flere ikke ser hvordan sykkel-
rittene sliter på stiene. Men det er faktisk et 
godt bevis for at det eksisterer det en kaller 
for ulike brukerinteresser/konflikter som må 
løses på en sivilisert måte. Vi mener at det 
er myndighetene (som er kommune og fyl-
kesmann) som må inn og trekke opp for-
skrifter og retningslinjer for bærekraftig og 
hensynsfull bruk av marka i henhold til lov-
verket. At det er å gå til angrep på noe eller 
noen slik deler av sykkelmiljøet hevder har 
vi vanskelig for å se. Vi kan dessverre ikke 
beskrive det vi og våre medlemmer ser og 
opplever uten å sette ord på det. Vi ønsker 
at marka skal vare i hundrevis av år og da 
må alle opptre med varsomhet, og også tåle 
at bruken blir regulert for å ta vare på dette 
enestående friluftsområdet vårt. 

Østmarkas Venner og terrengsykling
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Støtt Østmarkas Venner  
via Grasrotandelen

Tusen takk til webredaktør Jan Saghaug
Etter lang og tro tjeneste, 
ønsket vår tidligere web master 
Jan  Saghaug avløsning. Vi er 
svært takknemlige for hans 
innsats og som takk fikk han 
et gavekort og et bilde av 
 gammelskog i  Østmarka som 
Sverre M. Fjelstad har tatt.

Jan Saghaug er fornøyd med Sverre M. Fjelstads bilde. 
Foto: Steinar Saghaug

Det er en økende bevissthet rundt disse bru-
kerkonfliktene i resten av markaorganisasjo-
nene, og det har ført til at OOF har oppret-
tet en arbeidsgruppe hvor både terrengsyk-
kelmiljøet og friluftsorganisasjonene, inklu-
dert ØV, deltar. Mandatet er å belyse alle 
sider av sykling i marka, som sykling på veier 
og stier, organisert og uorganisert, sommer 
som vinter, samt sykkelritt. Målsettingen er 
å ivareta de ulike brukerinteressene og mini-
malisere brukerkonfliktene, hensynta natur-
verdier og utfordringene ved slitasje på stier 
og løyper og finne fram til gode anbefalinger 
for alle som ferdes i marka. Vi håper at 
gruppa kan komme til gode løsninger for å 
bedre forholdene for alle brukergrupper i 
Marka.

På vegne av styret 
Johan Ellingsen.  
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Sangeren Jørn Simen Øverli presenterer et 
godt knippe med markaviser på Sandbak-
ken torsdag 11. april. Visesangeren, gitaris-
ten og komponisten har nylig gitt ut CD og 
bok med viser fra Oslomarka, og han deler 
nå sin viseskatt på konserten på markastua 
sør i Østmarka. Gjennom visenes vemodige 
og (mest) muntre tekster får vi høre om livet 
på setra, tømmerhoggernes slit og milorg-
karenes farefulle oppgaver under krigen. Og 
turfolkets gleder. Tekstene er i hovedsak hen-
tet fra Krokskogen og Nordmarka, men 
Øverli lover også urfremføring av et par sang-
tekster knyttet til Østmarka!

Konserten begynner 19.00. Kaféen er 
åpen fra 17.30 og foruten boller, kaker, vafler 
og drikke, serveres dagens middag. Inngangs-
penger kr 100,-. Alle er hjertelig velkommen 
og det er ingen påmelding. Det blir mulig 
å kjøpe både CD og visebok på arrangemen-
tet.

Sandbakken kan denne våren by på flere 
aktiviteter og arrangementer. I slutten av mai 
(dato ikke fastsatt) blir det foredrag om ulven. 
Markastua har også åpent 17. mai, og mid-
dagsservering og guidet tur på St. Hansaften. 
Følg med på www.sandbakken.org.
HG

Visekveld på Sandbakken
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Innkalling til årsmøte 
i Østmarkas Venner

Torsdag 21. mars 2013 kl. 19.00 på Skullerudstua

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.
Dagsorden:
1. Valg av dirigent
2.  Årsberetning for 2012 (se side 16–26) 

(Sigmund Hågvar gir en orientering om nasjonalparkforslaget)
3. Regnskap og revisjonsberetning for 2012 (se side 27–30)
4. Innkomne forslag (se side 31)
5. Fastsettelse av kontingent (ingen endring)
6. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2013 (se side 27)
7. Valg

Vi holder på den gode tradisjonen med kaffe og wienerbrød i pausen.
I pausen og etter møte kan medlemmene få kjøpt bøker til medlemspris.

Etter årsmøtet har vi gleden av å invitere til lysbildeforedraget 
Ulv i Østmarka ved Petter Wabakken
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Årsberetning 2012
Dette er styrets årsberetning for Østmarkas Venner (ØV) 2012.

Styret, tillitsverv, medlemmer og økonomi
Styrets sammensetning
Styrets sammensetning i perioden har vært:
Johan Ellingsen, leder  x
Helga Gunnarsdóttir, nestleder   x
Ingunn Lian Nylund 
Wenche Fuglstad
Inger Tangen 
Arne Kvalheim  x
Sigmund Hågvar  x

Varamedlemmer
Arild Rambøl  x
Ane B. Haugland  x

Revisor 
Fredrik W. Langseth  x

Valgkomité
Randi Hauger (leder)  x
Jan Olav Nybo  x
Patrick Gobel  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 67.000,- per år. Kristin Ohnstad er regnskapsfører. 

Styremøter
I perioden har det vært avholdt ni styremøter. I likhet med tidligere år har det vært et nært samarbeid 
og god kontakt med andre friluftsorganisasjoner 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 
(Wenche Fuglstad, Ida Hvoslef, og Johan Ellingsen), Plan og markagrensa (Arne Kvalheim, Inger 
Tangen, Arild Rambøl og Johan Ellingsen), Medlemsutvalget (Ingunn Lian Nylund og Wenche 
Fuglstad) og Informasjon og Nytt fra Østmarka (Helga Gunnarsdóttir, Ingunn Lian Nylund, 
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
Johan Ellingsen møtte for ØV i representantskapet i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Han har 
sittet i en arbeidsgruppe i OOF angående utarbeidelse av flerbruksplan for Oslomarka. Han deltar 
også på styreledermøter i OOF. Steinar Saghaug er leder av valgkomiteen i OOF og Helga 
Gunnarsdottir er varamedlem i OOFs styre. Arne Kvalheim er oppnevnt av ØV til OOFs 
arbeidsgruppe angående utfordringer knyttet til sykling. Oddvar Rolstad er medlem i 
Markakomiteen i Skiforeningen og representerer ØV i en kulturlandskapsgruppe og i en 
arbeidsgruppe for Sørli besøksgård i Oslo. Trine Johnsen deltar i «Miljøprosjekt Ljanselva», og Steinar 
Saghaug og Rolf Eliassen er medlemmer i «Puttjerngruppa».  Johan Ellingsen, Sigmund Hågvar, 
Steinar Saghaug og andre har representert foreningen med foredrag og innledninger på en rekke 
møter og seminarer. Styreleder og flere styremedlemmer har deltatt på dialogmøter med 
Bymiljøetaten, divisjon Friluft. Flere styremedlemmer har deltatt aktivt på møter med kommuner, 
andre offentlige myndigheter og andre organisasjoner. 

Medlemmer 
Ved årsskiftet 2012/2013 hadde foreningen 3 821 medlemmer, hvorav 114 organisasjoner og 
borettslag. Foreningen fikk 374 nye medlemmer i 2012. Av disse var det 236 som ble vervet på stand, 
124 meldte seg inn via nettet og 14 brukte verveblankett. Totalt 239 medlemskap er avsluttet. Dette 
innebærer en netto økning på 135 medlemmer i forhold til året før. ØV hadde i 2012 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 åtte vervesøndager i 2012 på følgende steder: Mariholtet 24. april, Rustadsaga 29. 
april, Østmarksetra 6. mai, Sandbakken 20. mai, Mønevann 26. august, Østmarksetra 2. september, 
Rustadsaga 9. september og Østmarksetra 30. september. Vervebrosjyrene ble delt ut på 
vervesøndagene og er lagt ut jevnlig på markastuene.

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

Nytt lager på Ryen
ØV har i mange år hatt et lite lager for sitt historiske arkiv i Oslo sentrum. Vinteren 2012 flyttet vi 
lageret til Ryen og har nå også plass til verveutstyr, medlemsblader og arkiv. Lageret er også nærmere 
Østmarka og hjemmet til flere i styret slik at det letter vårt arbeid betraktelig. 

Kontingenten
Kontingenten har i 2012 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 569.810- 
noe som er en økning på kr 18.875,- i forhold til 2011. 

Tilskudd og gaver: Fra Oslo kommune, Bymiljøetaten har vi etter søknad mottatt et tilskudd på kr 
70.000,- til følgende: Nytt fra Østmarka kr 50.000,-, slåttetreff på Bøvelstad kr 10.000,-, og 
minnestund 7. juni kr 10.000,- Fra Lørenskog kommune har vi mottatt driftstilskudd på kr 4.193,- 
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 38.066,- til foreningen.   
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De totale inntektene i 2012 var på kr 713.212,-. Kostnadene i 2012 var på kr 710.419,-, noe som 
innebærer at overskuddet er på kr 2.793,-. Foreningens største utgiftspost er trykking og utsendelse 
(porto) av medlemsbladet Nytt fra Østmarka. I 2012 hadde foreningen utgifter til etablering av nye 
websider på kr 113.299,-. Regnskap for 2012, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 
2013 følger etter årsberetningen.

Foreningens egenkapital er god. 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 rettvist bilde av Østmarkas Venners eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styrets arbeid

Skogbruk, friluftsliv og verneområder

Nasjonalpark i Østmarka 
Østmarkas Venner har foreslått å opprette en nasjonalpark på 40-50 km2 i Østmarka, øst for Elvåga. 
Norge mangler en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet, og i de indre delene 
av Østmarka ligger den siste muligheten. Her finner vi det største inngrepsfrie området i Østfold, 
Vestfold, Oslo, Akershus, og sørlige Oppland, Hedmark og Buskerud. Nasjonalparken vil «pakke 
inn» Østmarka naturreservat på 18 km2 og Ramstadslottet nasjonalpark på 2 km2, slik at vi kan 
oppnå et vernet totalareal på 60-70 km2. Markaloven sikrer ikke det intakte skogslandskapet, siden 
det er fullt tillatt å forlenge skogsbilveinettet inn i dette området og foreta hogster. Det er også et 
generelt stort press på markagrensa. 

Mesteparten av arealet er kommunalt eid og berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og 
Rælingen. Forslaget ble overlevert miljøbyråd Ola Elvestuen 14. mai. Han er positiv til forslaget og 
lovet å ta forslaget opp i byrådet før jul. Forslaget støttes av Norges Naturvernforbund, 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, WWF Norge, Den norske Turistforening (DNT) Oslo og 
omegn, Oslo og Omland Friluftsråd og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Forslaget har fått 
betydelig oppmerksomhet i media, både i radio, TV og aviser. Saken er grundig dekket i vårt 
medlemsblad, og informasjon om forslaget og sakens utvikling finnes på www.ostmarkasvenner.no. 

Særskilt vern av friluftsområder etter markalovens § 11   
To av våre forslag har gått videre i fylkesmannens prioritering og videre arbeid: Hauktjern-Kroktjern-
Puttdalen, og Sølvdobla-Dølerud-Spinneren. Disse forslagene er også utvidet noe i lys av andre 
innkomne forslag og fylkesmannens vurderinger. Et generelt problem med alle foreslåtte frilufts-
områder i marka er at loven ikke hjemler rett til erstatning for grunneierne. Dette kan bety at flere av 
områdene i stedet kan bli vernet som naturreservater i medhold av naturmangfoldloven, dersom de 
har tilstrekkelige naturkvaliteter for å bli naturreservat. Da gis det full erstatning, noe grunneierne i 
marka har krevet. Det er usikkert om eventuell kommunal eid grunn kan vernes etter markaloven § 
11 uten at kommunene krever erstatning. Verneforslaget forventes å komme på høring våren 2013. 

Markaforskriften
På møte i Markarådet 27.11.12 orienterte Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
om departementets arbeid med ny forskrift for skogbruket i marka. Dette er ØV spent på, fordi 
forskriften fra 1994 må omarbeides i lys av markaloven. Ekanger fortalte at statsråden for tiden 
prioriterte andre saker men at et forslag kunne komme etter årsskiftet, trolig slik at Markarådet kan 
behandle det i midten av mars. Ekanger røpet ikke noe spesielt syn fra LMD men fremholdt at det 
kan bli alt fra at det ikke foreslås noen endringer fordi mye i skogbruket allerede er regulert, til et 
forslag med mange presiseringer fordi marka er spesiell for befolkningen.
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Hogst på Haukåsen
Midt på sommeren slo vi alarm da det viste seg at hogst var gjennomført på et stort område rundt 
radaren på Haukåsen. Grunnen til hogsten var et økende omfang av signalforstyrrelser som følge av 
skogen rundt radaren. Vi tok saken opp med Fylkesmannen og Bymiljøetaten fordi hogsten verken 
var meldt inn til friluftsorganisasjonene eller behandlet på vanlig måte. Flere av medlemmene har 
reagert sterkt på hogsten.

Hogstplan og behandling i Losby 
Høsten 2012 var friluftsorganisasjonene invitert til Losby bruk, som er FSC sertifisert for å bli 
orientert om planlagt hogst i Østmarka. FSC er en sertifiseringsordning anbefalt bl.a. av Norges 
Naturvernforbund.  ØV er fornøyd med den åpne og gode dialogen som Losby har og at de forsøker 
å tilrettelegge slik at hogsten blir mest mulig skånsom. Noe av hogsten foretar de med motorsag og 
kjører virket ut med traktor. De har egne ansatte, og det virker som om det da er lettere å ta hensyn 
til frilufts- og miljøinteressene enn når hogsten foretas av entreprenører. Losby har også ryddet fint 
opp etter fjorårets hogst. 

Adkomst til marka fra Røykås i Lørenskog
ØV var invitert til høstmøtet i Røykås Vel sammen med miljøvernsjef Bjørn Torp i Lørenskog 
kommune og DNT Oslo og omegn for å diskutere adkomsten til Lysås, Bjørndalen og videre inn i 
Østmarka. Etter et innbyggerinitiativ skal dette nå behandles i kommunale organer i begynnelsen av 
2013. Teknisk Utvalg i kommunen skal ha en befaring før sitt møte i slutten av januar måned. 
Deretter legges det opp til behandling i kommunestyret i februar. Det synes å være en velvillig 
innstilling blant kommunestyrets representanter om å løse dette problemet til befolkningens 
tilfredshet. 

Puttjerngruppen
Puttjerngruppen har ikke hatt møter dette året. Foreningen har holdt et våkent øye med det berørte 
området i tilfelle endringer skulle oppstå.

Hogst på Haukåsen. Foto: Steinar Saghaug.
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Plan og markagrensa

Markaloven
I 2012 inviterte Miljøverndepartementet randkommunene rundt Oslomarka til å komme med 
forslag om mindre justeringer av markagrensen. Departementet understreket i høringsbrevet at 
grensejusteringer ikke må medføre at friluftsliv, natur- eller kulturverdier blir vesentlig skadelidende. 
Det ble fremmet i alt 68 endringsforslag fra kommunene og private grunneiere. Departementet 
støttet 27 av forslagene helt eller delvis. 41 av forslagene fikk nei fordi de er for omfattende eller på 
annen måte er i strid med markaloven fra 2009.

Adkomst Ekebergdalen 
Enebakk kommune har anlagt to merkede stier som leder trafikken utenom gårdstunene på 
henholdsvis Ekeberg og Børter gård, og det skal bygges en parkeringsplass for å lette atkomsten til 
Østmarka fra Ekebergdalen. ØV frykter at stiene ikke vil bli mye brukt da de ikke leder trafikken 
vestover og til Børtervann. Vedtaket i kommunestyret, om en kortere sti som leder direkte til 
Børtervann, står imidlertid ved lag, og vi arbeider for å få til denne løsningen.

Grønmo
Oslo kommune arbeider videre med en plan for etterbruk av Grønmo avfallsdeponi som er nedlagt. I 
2012 la de fram tre skisser som lokale lag og foreninger ble bedt om å kommentere. De tre skissene 
er: Markaparken, Golf og gjenbruk og Flerbrukspark. ØV var blant de som fikk komme med innspill 
og i vår høringsuttalelse så vi for oss en kombinasjon av Markapark og Flerbrukspark med følgende 
elementer: Landskaps/kunnskapspark som en gradvis overgang til Østmarka. Kompostering i 
kombinasjon med hagebruk/beitemark/landbruk. Aktivitetspark med fokus på behovene til 
befolkningen i Søndre Nordstrand og da særlig ungdommen. Østmarkas Venner forutsetter at 
gjenbruksstasjonen flyttes ut av området. Planen forventes å komme på høring i 2013.

Gjersrud/Stensrud 
I Oslo ble spørsmålet om grensejusteringer av markagrensen aktuelt i forbindelse med den planlagte 
utbyggingen av Gjersrud/Stensrud, et stort utbyggingsområde i kommunens sørøstre hjørne som 
ligger utenfor marka. Her planlegges en drabantby for 40.000 personer. Utbyggingen kan 
konsekvenser også for den delen av Østmarka som grenser inntil området. Som et ledd i arbeidet med 

Lutvann – markas dronning: Foto: Steinar Saghaug
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å innpasse området i forhold til markagrensen, ble friluftsorganisasjonene bedt om å uttale seg til et 
forslag om å ta fire områder ut av marka og legge til ett område i marka. Sammen med OOF avga 
ØV en uttalelse der vi prinsipielt gikk i mot all endring i markagrensen, men vi holdt døra litt på 
gløtt ved å antyde at arealer av mindre verdi for friluftslivet bør kunne inngå i et framtidig makeskifte. 

De fire områdene var Smeden-området, der vi framhevet store natur- og friluftsverdier, Li som 
hovedsakelig består av dyrket mark, Lysopp/Åsheim og Fredheim som også har friluftsverdier. Vi 
mener imidlertid at markagrensen fortsatt bør være ned mot Enebakkveien (RV 155) for ikke å åpne 
opp for ytterligere press mot marka. Søndre Stensrudåsen som ligger sør for den planlagte 
drabantbyen, mener vi bør innlemmes i Sørmarka. 

Rælingen og Rælingsåsen
Østmarkas Venner har spesielt interessert seg for Rælingen. Vi frykter at kommuneplanen fra 2006 
om å endre den ca. 1600 da store Rælingsåsen til boligformål, ikke er lagt død. Rælingen kommune 
fremmet i alt syv forslag til endringer til markagrensen, blant annet bygging av den meget omstridte 
beredskapsveien mellom Blystadlia og Marikollen og fikk aksept for en mindre endring i Blystadlia. 
ØVs planlagte folkemøte våren 2012 om disse planene ble avlyst da fylkesmannen nå har avvist 
Rælingens forsøk på å bygge en ny beredskapsvei gjennom Østmarka, noe som på sikt kunne åpnet 
for en omregulering av hele Rælingsåsen.

Ny nettplan for hovedtilførsel av strøm til Oslo.
Sentralnettet i Oslo og Akershus skal fornyes og oppgraderes de neste årene. Hvilke energibehov og 
samfunnsforventninger må sentralnettet i Oslo og Akershus imøtekomme fram mot 2050? Hvordan 
skal sentralnettet tilpasses storbyregionens utviklingsbehov og knapphet på areal? Allerede i januar 
2012 ble vi kontaktet av Statnett for å delta på dialogmøter om endringene i kraftlinjene inn til 
hovedstaden. Ny teknologi muliggjør store endringer i kraftforsyningen som for eksempel 
oppgradering av enkelte traseer, nedlegging av traseer, samt flytting av trafoer eller bygging av nye. 
Statnett har prisverdig nok valgt å gå åpent ut med utfordringene og mulighetene og inviterer til 
dialog. Selv om vi har fått forsikringer om at det ikke blir store endringer i Østmarka, har styret valgt 
å gå tungt inn i saken blant annet ved å invitere Statnett til å informere på et medlemsmøte i februar 
2013. 

Høring plan for idrett og friluftsliv Oslo
Våren 2012 sendte Oslo kommune plan for idrett og friluftsliv på høring. I vår høringsuttalelse 
påpekte vi at flere av tiltakene trengte tillatelse etter markaloven og at to av tiltakene berørte § 11- 
områdene som er under vernevurdering og derfor burde settes på vent til verneprosessen er avsluttet. 
Vi anmodet kommunen om å regulere terrengsykling med forskrift i henhold til friluftsloven på 
samme måte som Oslo kommune regulerer riding. Vi ba kommunen om å følge sine egne 
prioriteringer hvor det heter at inaktive, barn/unge, eldre og folk med funksjonsnedsettelse skal 
prioriteres og at rehabilitering prioriteres framfor opparbeiding av nye områder og anlegg. Etter vårt 
syn var planen litt for mye opptatt av nye anlegg for skiskøyting og syklister og for lite opptatt av 
nærområdene og det tradisjonelle friluftslivet. 

Terrengsykling
De siste 10 årene har det oppstått økende brukerkonflikter i Østmarka. Konfliktene er særlig knyttet 
til terrengsykling og den slitasje på blå- og rødmerkede løyper og stier som syklingen fører til. 
Situasjonen er ikke blitt bedre av at Oslo kommune hvert år tillater store terrengsykkelritt, til 
fortvilelse for mange turgåere. I 2012 ble det arrangert tre slike ritt i Østmarka, hvorav ett var 
Norgescup. Vi har nå flere års erfaring med terrengsykkelritt i Østmarka. Dessverre er disse 
erfaringene dårlige fordi terrengsykkelritt ødelegger de blåmerkede stiene og de rødmerkede løypene 
i Østmarka. Terrengsykling og terrengsykkelritt er en utfordring for andre brukere av marka, som vi 
mener kommunene og fylkesmannen må ta på alvor. 
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Det er en økende bevissthet rundt disse brukerkonfliktene, og det har ført til at OOF har opprettet 
en arbeidsgruppe hvor både terrengsykkelmiljøet og friluftsorganisasjonene, inkludert ØV, deltar. 
Mandatet er å belyse alle sider av sykling i marka, som sykling på veier og stier, organisert og 
uorganisert, sommer som vinter, samt sykkelritt. Målsettingen er å ivareta de ulike brukerinteressene 
og minimalisere brukerkonfliktene, hensynta naturverdier og utfordringene ved slitasje på stier og 
løyper og finne fram til gode anbefalinger for alle som ferdes i marka.

Sykkelritt Lørenskog og Oslo
Høsten 2012 søkte Lørenskog Cykleklubb kommuner og grunneiere om bruk av stier til sykkelritt i 
Lørenskog og Oslo søndag 30. juni 2013 kl 9-14. Rittet er planlagt å gå fra Triaden via skogsbilvei 
fra Losby og inn til Simonsmyra/Stokkholtmyra. Derfra har de tenkt å følge blåmerket sti sørover til 
Kavlebrumyra, via 17. maiplassen opp Skråbakkhullet og videre på nordsida av Purkemyrene til 
Nordre Skytten, videre over El Paso og på skogsbilvei videre. Arbeidsplanen innbefatter 20 steder 
med nye klopper, totalt 364 meter (de lengste på 60 og 70 meter over myrer). I tillegg kommer 
oppbygging av 500 meter ny sti i nærheten av 17. maiplassen, drening av 7 «bekker» og myrer og 
rydding av stein åtte steder. Sykkeltraseen tenkes anlagt på blåmerket sti i et relativt uberørt og kjært 
friluftsområde, hvor det også er sårbare biotoper (orrfuglleik).

I høringsuttalelse til Oslo og Lørenskog kommuner og fylkesmannen i Oslo og Akershus anmodet 
ØV om at en i samarbeid fant en annen trase for den delen av sykkelrittet som skulle gå i terrenget 
og på blåmerket sti. Vi påpekte også at Østmarka har for stor belastning med flere sykkelritt hvert år 
og ba om at antallet ble begrenset. Vi ba også om at saksbehandlingen i kommunene ble bedret da vi 
mener at kommunene ikke vurderer ulemper for andre brukere av Østmarka, slitasje på stier, inngrep 
og tilrettelegging. Det er også manglende vurderinger knyttet til plante- og dyreliv, med særlig vekt 
på våtmarkspregede områder og myrer. Det foretas heller ikke vurderinger av om tillatelsene er i tråd 
med bærekraftig bruk av Østmarka i et langsiktig perspektiv, og det er ikke god nok prosess rundt 
høringer og innsyn i kommunenes behandling.

Kulturminner og kulturlandskap 

Sarabråten 
Interessen for Sarabråten er i ferd med å ta seg kraftig opp takket være lokale ildsjeler som ivrer for å få 
fram noen av historien og kulturlandskapet rundt Sarabråten slik det var for ca 100 år siden. En 
dugnads gruppe på syv personer bestående av folk fra Østensjø Historielag, Nøklevann ro- og padle-
klubb, DNT OO og ØV ble etablert som et prosjekt innunder Østmarkas Venner. Det ble etter samråd 
med Bymiljø etaten arrangert en dugnad den 22. september som samlet ti personer. Gruppa har etablert 
en fin dialog med Bymiljøetaten ved at dugnadsfolkene følger opp mye av det fine rydde arbeidet rundt 
Sarabråten som etaten selv står for. Ufarlig arbeid som kvistrydding og utgraving av gamle forstøtnings-
murer og trapper egner seg godt for dugnader mens etatens egne folk håndterer motor- og ryddesag. 

Korketrekkeren
Arbeidet med istandsetting av veien inn til Sarabråten ved Korketrekkeren har dessverre også stått på 
stedet hvil i flere år. Årsmeldingen i fjor redegjorde for historien bak og statusen for kulturminnet 
Korketrekkeren som er et kjært og mye brukt kulturminne på turen mellom Ulsrudvann og 
Sarabråten. Det siste nå er at reparasjonene kan starte i 2013, men at det fra Bymiljøetaten side 
fortsatt arbeides med å få fullfinansiert prosjektet med noen eksterne midler. 

Bøvelstad
Det femte slåttetreffet på Bøvelstad gikk av stabelen den 28. juni mens regntunge skyer samlet seg 
over Østmarka. Regnet silte ned da ca. 20 personer innfant seg på Bøvelstad, klare til å slå det som 
ikke var beitet av sauene som hadde vært på plass siden slutten av mai. Men lørdagen opprant med 
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oppholdsvær og fine forhold for slått med litt rått gras, noe instruktøren Bent fant optimalt. Etter 
den sedvanlige innføringen i slåtteteknikken med innstilling, sliping og selve slåtten, var det 
slåttegraut på vollen før vi gjøv løs igjen på bregner og geitrams utenfor vollen. Om kvelden var det 
trekkspell og dans med spellemann fra Enebakk. Bymiljøetaten fikk i løpet av vinteren kjørt inn to 
flotte benkebord (tusen takk!) som var hyppig i bruk. 

Søndag var det guidet tur i reservatet med Lise Henriksen, denne gangen med mye botanisering 
underveis. Vi hadde følge av den gamle Lambertseterspeideren og botanikeren Trond Høi som var 
mye på Bøvelstad i sin ungdom. Turen gikk opp Grinderdalen og videre opp Grasdalen til toppen av 
Grasåsen og tilbake via Bøvelstadsvarttjern. 

Sørli besøksgård
Arbeidet med å etablere Sørli som en besøksgård for barn har stått på stedet hvil i flere år, selv om 
styret stadig vekk minner Bymiljøetaten om saken. Et forslag til reguleringsplan for Sørli er nå under 
utarbeiding.  ØV sitter i en samarbeidsgruppe for Sørli, men det har ikke vært noe møter i gruppen i 
2012.  

Informasjon

Nytt fra Østmarka
Foreningens medlemsblad Nytt fra Østmarka ble også i 2012 gitt ut fire ganger, med et opplag på 
4.200-4. 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 og 
andre lesere tyder da også på at bladet er høyt verdsatt.

I 2012 var det totale antallet sider på 128, mens det for få år tilbake var på mellom 60 og 80 sider. 
Fra den 46. årgangen har vi lyst til å framheve temanummeret som var tilegnet vårt forslag om 
nasjonalpark i Østmarka. Temanummeret var på 40 sider og rikelig illustrert med bilder og kart. Av 
andre bidrag i løpet av året vil vi trekke fram artikkel med gamle bilder fra Østmarka av Torstein 
Hervland, dikt av Per Kaarmo, artikkel om nasjonalparken rikelig illustrert med Sverre M. Fjelstads 

Slåttetreff på Bøvelstad. Foto: Merete Mølbach
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fotografier, samt Lise Henriksens artikkel om Solåsen. Cathrine Søberg intervjuet i 2012 Per Anders 
Nordengen. Dessuten har styret og flere av medlemmene bidratt med godt stoff til bladet. Alt arbeid 
med bladet er ulønnet. Utgiftene er knyttet til utforming, trykking og utsending.

Nettsider
Våre nettsider har siden 2003 vært å finne på www.ostmarkasvenner.no. Etter lang og tro tjeneste, 
ønsket vår tidligere webmaster Jan Saghaug avløsning. Vi er svært takknemlige for hans innsats i 
nesten 10 år. Vårt nye styremedlem Ingunn Lian Nylund overtok som webredaktør og gjennomførte 
en omfattende prosess for å fornye ØVs nettsider. Etter forespørsel hos tre aktuelle leverandører, ble 
firmaet Custom Publish valgt for å utvikle våre nye nettsider. 

Våre nye nettsider som ble lansert i september, fremstår som moderne med nytt grafisk design Vi har 
fått ny og forbedret funksjonalitet som blant annet gir mulighet til å abonnere på nyhetsvarsler. I 
tillegg til løpende nyhetsoppdateringer og arkiv med tidligere utgaver av Nytt fra Østmarka, er 
innholdet på våre nye nettsider noe utvidet med utfyllende informasjon om Østmarka. Flotte 
fotografier fra Østmarka fungerer som et blikkfang, og vi er takknemlige for at vi har fått anledning 
til å bruke bilder fra naturfotografene Sverre M. Fjelstad og Espen Bratlie.

Styret i Østmarkas Venner er svært godt fornøyd med de nye nettsidene. Sidene er meget godt besøkt, 
og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Statistikken viser at i november 
og desember har 1320 personer besøkt sidene våre. Av disse har halvparten besøkt sidene mer enn én 
gang. Vårt mål er at nettsidene skal være en god informasjonskanal for både nåværende og fremtidige 
medlemmer. Sidene inneholder også et lukket område (intranett) som er vårt elektroniske arkiv for 
både referater, brev og andre dokumenter.

Facebook
Østmarkas Venner har i 2012 også blitt tilgjengelig på Facebook, hvor vi blant annet deler nyheter 
og arrangementer fra våre nettsider. Vi får jevnlig nye «venner», og det er et forum hvor det 
kommenteres og diskuteres.
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Arrangementer

Årsmøte
Et hyggelig årsmøte ble avviklet den 26. mars på Skullerudstua med drøyt 100 frammøtte. Nina 
Skramstad og Solveig Dalene som gikk ut av styret, ble takket for god innsats. Etter at den formelle 
delen av møtet var ferdig, holdt styremedlem Sigmund Hågvar et engasjert og kunnskapsrikt 
foredrag om urskog og gammelskog med flotte bilder.

Topptur til Rælingens topper
Lørdag 12. mai guidet Arild Rambøl og Solveig Dalene 88 deltakere fra alle Østmarkas 
randkommuner på topptur til de tre høyeste toppene i Østmarka; Bjønnåsen, Ramstadslottet og 
Barlindåsen – alle innenfor Rælingens grenser. Turen endte på Bjønnåsen. Der ga Arild Rambøl en 
orientering om foreningens arbeid med å ta vare på Østmarka og om Bjønnåsens betydning for 
Rælingsmarka. Bjønnåsen ble valgt som kommunens tusenårssted, og det ble satt opp en egen varde. 
Denne dagen var det usedvanlig god sikt, og med sikteskivas hjelp kunne en peile inn både den 
snødekte Gaustatoppen og andre fjerntliggende steder. Deretter fortalte Steinar Bunæs fra Strømmen 
Vel om den illegale 17.-maifeiringen samme sted 70 år tidligere. Markeringen ble en verdig 
avslutning på en strabasiøs og interessant tur til de tre toppene.

Minnestund Sarabråten – 7. juniarrangementet
To kvinner holdt kraftfulle taler denne vakre forsommerkvelden. Minnestunden ble gjennomført på 
tradisjonelt vis med mange frammøtte. I år knyttet korets framføring av Til ungdommen rørende 
bånd mellom 7. juni og 22. juli. Kveldens hovedtaler var Gerd Kristiansen, leder i landsrådet for 
Heimevernet og nestleder i LO. Hun la naturligvis vekt på Milorg og motstandskampen og 
viktigheten av et godt forsvar.

Østmarkas Venner hadde i år også valgt å markere det forferdelige terrorangrepet 22. juli i fjor og 
inviterte generalsekretær i AUF Tonje Brenna til å holde en appell. Hun har vist en imponerende 
styrke det siste året, og hennes vitnemål under rettsaken ble lagt merke til.

Sarabråtenutvalget har i lengre tid arbeidet med å få laget en minneplakett ved siden av Milorg-bautaen. 
Valget falt på en lav tilhogd granittstein. På toppen av steinen er det monterte en plate med kort tekst 
om minnestundens historie. Steinen veier 270 kg og Bymiljøetaten i Oslo kommune sørget for å få 
kjørt den inn til Sarabråten høsten 2012 og satte den ned i bakken rett til høyre for Milorgbautaen. 

Tur for barn og ungdom
Den 16. juni, en meget regnfull lørdag, dro seks tøffe jenter på oppdagelsestur i Østmarka med 
Sigmund som guide. Helga Gunnarsdottir og Johan Ellingsen var også med på turen som ble en våt 
opplevelse og derfor kortere enn planlagt. Turen ble avsluttet med varm kakao og vafler på 
Skullerudstua. Våre seks tøffe, unge jenter fikk høre mye spennende om naturen underveis og 
gjennomførte turen uten å klage. 

Slåttetreff på Bøvelstad
Slåttetreffet er omtalt under Kulturlandskap og kulturminner.

Guidet tur i reservatet
Lise Henriksen ledet turen i reservatet søndag 29. juni. Se omtale under avsnittet om Kulturlandskap 
og kulturminner.

Tur i Østmarka naturreservat med NOA
Den 8. oktober arrangerte ØV en guidet tur fra Myrdammen i Rælingen for våre venner i 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Ca. 20 personer møtte opp en overskyet høstdag og fikk en 
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fin tur på umerkede stier til Bjørntjernsåsen helt nord i Østmarka naturreservat. Turen gikk via 
Bjørtjern og videre sørover rundt Tjuvstuåsen tilbake til Myrdammen. Ekstra spenning ble det da vi 
fant flere markeringer etter ulven, noe som ytterligere understreket områdets villmarkspreg.

Magi i Østmarka
Søndagen etter, 14. oktober, var Cathrine Søberg guide for en magisk tur i Østmarka med start fra 
Østmarksetra. Med det ambisiøse målet å samles rundt et bål for å «kvitte seg rituelt med det 
deltakerne ikke lenger trenger mentalt og følelsesmessig», ble Cathrines grensesprengende invitasjon 
godt mottatt av de 16 frammøtte som nøt en fin høstdag i inspirerende omgivelser.

Høstmøte om nasjonalparken
Godt over 100 tilhørere var vitne til en storslagen kveld med bred politisk og faglig enighet om 
nasjonalparken. Størst spenning var knyttet til innlegget fra miljøbyråd Ola Elvestuen (V): - Vi har 
dette fine området med disse naturkvalitetene. Jeg er enig i forslaget fra ØV og legger fram en sak om 
å gå videre med forslaget om nasjonalpark. Det var som vi fornemmet at salen løftet seg, og han ble 
avbrutt av en varm og lang applaus.

De øvrige paneldeltakerne Abdullah Alsabeehg (Ap), Marianne Borgen (SV), Maren Esmark 
(Naturvernforbundet) og Hans Petter Aas (OOF) støttet også helhjertet opp om forslaget. Det var 
mange i salen som alle var begeistret for forslaget, etter innleggene og applausen å dømme har saken 
stor støtte i vår medlemsmasse.

Johan Ellingsen 
leder
(sign.)

Inger Tangen 
styremedlem
(sign.)

Helga Gunnarsdóttir
nestleder
(sign.)

Sigmund Hågvar
styremedlem
(sign.)

Ingunn Lian Nylund
styremedlem
(sign.)

Wenche Fuglstad
styremedlem
(sign)

Arne Kvalheim
styremedlem
(sign.)

Oslo, 31. januar 2013 

Stor enighet om nasjonalparkforslaget på Skullerudstua. Foto: Steinar Saghaug.
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Balanse
2012 2011

Eiendeler Kunder debitorer 15 140,18 13 235,96
Driftskonto 35 011,79 33 164,30
Skattetr konto 15 029,25 15 014,24
Høyrentekonto 131 564,75 127 958,75
Nordea 471 499,29 494 786,12

8 Forskudds oppgjør 500,00 1 087,00
Sum eiendeler 668 745,26 685 246,37

Egenkapital og gjeld Egenkapital 1.1 600 710,75 464 302,82
Årets resultat 2 793,51 136 407,93
Egenkapital 31.12. 603 504,26 600 710,75

9 Avsatt skatt og arbeidsgiveravgift 8 396,00 566,00
9 Leverandørgjeld 56 845,00 83 969,62

65 241,00 84 535,62
Sum egenkapital og gjeld 668 745,26 685 246,37

Regnskap 2012 og budsjett 2013

Driftsinntekter 2012
Budsjett 

2012 2011
Budsjett 

2013
Kontingenter  569 810,00 570 000,00  550 935,00 585 000,00

1 Tilskudd/gaver  66 193,00 75 000,00  72 292,00 65 000,00
2 Bøvelstad/Slåttetreff  11 800,00 15 000,00  18 900,00 12 000,00
3 Andre driftsinntekter  

(bl.a Grasrotandel)  61 119,00 35 000,00  36 011,00 60 000,00
Renteinntekter  4 290,00 10 000,00  4 095,00 6 500,00
Sum inntekter  713 212,00 705 000,00  682 233,00 728 500,00

Driftskostnader
Lønn/feriepenger inkl arb.g avgift  77 588,00 90 000,00  75 306,00 50 000,00
Lønn/honorar uten skatteplikt/arb.g.  -   10 000,00  4 564,00 5 000,00
Godtgjøring/refusjon styret 100 000,00

4 Møter/tilstelninger  77 040,00 70 000,00  71 314,00 75 000,00
Medlemsblad  177 783,00 170 000,00  165 140,00 175 000,00
Vervebrosjyre/trykksaker  -   25 000,00  -   20 000,00

5 7. juni arrangement  27 253,00 20 000,00  19 685,00 25 000,00
Kontorrekvisita  6 195,00 12 000,00  4 929,00 15 000,00
Telefon  4 807,00 4 000,00  3 842,00 10 000,00
Porto  114 411,00 120 000,00  117 056,00 120 000,00

7 Andre kostnader  56 898,00 50 000,00  34 031,00 40 000,00
Web/datautstyr/programvare  113 299,00 150 000,00  3 299,00 20 000,00

6 Arrangementer - Bøvelstad/Slåttetreff  26 177,00 25 000,00  24 035,00 20 000,00
Lagerleie  15 343,00 15 000,00
Konsulent honorar/revisjon  10 125,00 10 000,00
Kollektiv ulykkesforsikring  3 500,00 3 500,00
Reklame effekter/Annonse  -   10 000,00  5 625,00 50 000,00
Jubileumsseminar  -    7 000,00 
Sarabråten - spillet/dugnad  -    10 000,00 15 000,00
SUM KOSTNADER  710 419,00 756 000,00  545 826,00 768 500,00
pr. 31.12.2012  2 793,00 -51 000,00  136 407,00 -40 000,00
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1 Tilskudd gaver Lørenskog kommune 4 193,00
Rælingen kommune 1 000,00
Andre gaver -ekstra fra medlemmer 1 000,00
Oslo kommune BYM - Nytt fra Østmarka 50 000,00
Oslo kommune BYM - 7. juni 10 000,00

66 193,00
2 Bøvelstad/Slåttetreff Deltakeravgift Slåttetreff 1 800,00

Tilskudd fra Oslo kommune BYM 10 000,00
11 800,00

3 Andre driftsinntekter Norsk tipping "Grasrotandelen" 38 066,00
Annonse Cappelen 3 000,00
Lotteritilsynet (momsrefusjon) 18 678,00
Gave fra Knut Knutsens begravelse 1 375,00

61 119,00
4 Møter/tilstelninger Leie høytaleranlegg 11 850,00

Skullerudstua, Årsmøte 12 800,00
Skullerudstua høstmøte 11 750,00
Vangen sommeravslutning 6 705,00
Diverse møteutgifter 3 844,00
Østmarksetern 21 228,00
Lansering nasjonalpark Håndverkern 8 863,00

77 040,00
5 7. juni arrangement Div. utgifter 5 681,00

Norgesbuss 5 964,00
Østre Aker musikkorps 5 000,00
Annonser 10 607,00

 27 252,00 
6 Bøvelstad/slåttetreff Diverse utgifter  13 882,00 

Beiting av sau  5 000,00 
Kurs i ljåslått  7 295,00 

 26 177,00 
7 Andre kostnader OOF bøker 5 000,00

Blomster 3 335,00
Økonomisk bidrag Even Saugstad 15 000,00
Scanning av dias 12 500,00
Gaver 2 800,00
Frie Fuglers Forlag 2 270,00
Stein til Sarabråten 3 400,00
Diverse 7 819,00
Omkostninger/gebyrer 4 774,00

56 898,00

8 Betalt i 2012 men kostnadsføres i 2013 Web Domene 500,00

9 Beløp kostnadsført i 2012 men betalt i 2013 65 241,00
07 Oslo 40 520,00
Div utlegg 717,00
Even Saugstad 15 608,00
Skatt/arb.g.avgift 8 396,00

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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Som årsmøtet nok har merket seg i forbin-
delse i vår årsmelding, har det siste året 
vært et spennende og krevende år med mye 
arbeid i styret. Dette har blant annet sam-
menheng med forslaget om nasjonalpark.

I løpet av det siste året har vi også gjen-
nomgått en revolusjon på informasjons-
siden med våre nye websider, og at vi også 
er på Facebook. Samtidig har vi forsøkt å 
gjøre hverdagen lettere med innføring av 
et elektronisk arkiv via et intranett på våre 
nettsider. Intranettet med elektronisk arkiv 
er tilgjengelig for hele styret og er en stor 
forbedring for vår saksbehandling og admi-
nistrative rutiner. Det gir oss en bedre og 
raskere flyt i saksgangen ved at både saks-
dokumenter og regninger skannes rett inn 
i arkivet. Det letter også alt vårt arbeid fra 
utarbeidelse av sakslister til styremøter,  
høringer ,  årsmelding etc. Nettsidene våre 
er så å si blitt «hjernen» i vår virksomhet.  
Arbeidet med å drifte hjemmesiden må 
gjøres av noen, og vår webredaktør er nå 
blitt styrets viktigste administrator. Dette 
er en jobb som krever mye mer enn det 
som kan forventes av et styremedlem. Sty-
ret mener derfor at administrator/webmas-
ter skal ha en egen godtgjøring for denne 
ekstraordinære jobben.

Vi har videre drøftet at det er behov for å 
fastsette i vedtektene en mulighet for en 
beskjeden godtgjøring/honorar til tillits-
valgte inkludert refusjon av utlegg. Styret 
i Østmarkas Venner foreslår derfor en ny 
§ 7 i vedtektene (de etterfølgende bestem-
melsene forskyves tilsvarende). Dette er et 
forslag som vil dekke faktiske utgifter, 
typisk for kjøring, samt ev. tapt arbeids-
fortjeneste om man må ta seg fri fra jobb 
for å gå i møter. I tillegg åpner den for en 
rimelig godtgjørelse/honorar for oppgaver 
det ellers hadde vært naturlige å kjøpe som 
webmaster og andre administrative opp-
gaver. 

Styrets forslag til ny § 7
Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt 
arbeidsfortjeneste, samt godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødven-
dige faktiske utgifter inkludert tapt arbeids-
fortjeneste, som påføres vedkommende i 
utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta 
en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refu-
sjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå 
av vedtatt budsjett og regnskap. Styre-
honorar skal fremkomme i årsberetningen.

Forslag til vedtektsendring
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Aktivitetskalender 2013  
for medlemmer av Østmarkas Venner

Aktivitet Dato
Foredragsholder/
Guide Annonseres

Åpent møte om kraftlinje  7. februar Statnett og ØV Nytt fra Østmarka nr 4
Årsmøte på Skullerudstua 21. mars Petter Wabakken Side 15
Historie i nærområdet 20. april Even Saugstad Side 3
Vårtur for barn og ungdom 1. juni Sigmund Hågvar Nytt fra Østmarka nr 2
Minnestund på Sarabråten 6. juni Fabian Stang Nytt fra Østmarka nr 2
Slåttedugnad på Bøvelstad 29. juni Johan Ellingsen Nytt fra Østmarka nr 2
Guidet tur i reservatet 30. juni Lise Henriksen Nytt fra Østmarka nr 2
Kulturdag på Sarabråten 30. august Even Saugstad Nytt fra Østmarka nr 2
Dugnad Sarabråten 7. september Wenche Fuglstad Nytt fra Østmarka nr 2
Høsttur Oktober Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr 3
Høstmøte November Annonseres senere Nytt fra Østmarka nr 3

Søndre Kjærmosetjern mot nord. Foto: Lise Henriksen

Returadresse: Østmarkas Venner, Postboks 37 Haugerud, 0616 Oslo


