Utsikt fra Tonekollen over en framtidig nasjonalpark?. Foto: Espen Bratlie

Østmarkas
Venner
Slår ring om Østmarka

Bli med i Østmarkas Venner
Mosjøen. Foto: Øyvind Pettersen

Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for d
 agens
og kommende generasjoner. Siden starten i 1966
har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka
mot ytterligere boligbygging, t ekniske inngrep som
kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig
skogsdrift. Vi samarbeider med andre frilufts- og
naturvernorganisasjoner og har jevnlig kontakt
med media, politikere og offentlig forvaltning.

Vårt arbeid gir resultater
Uten foreningens innsats i nærmere 50 år hadde Østmarka utvilsomt vært mindre
og fattigere på naturopplevelser. Østmarkas Venner har blant annet:
•	Reddet Skullerudhavna fra utbygging og hindret ny skytebane i Østmarka.
•	Bidratt til opprettelsen av to naturreservater i Østmarka (se faktaboks).
•	Bidratt til at inngrepene fra kraftlinjen Røykås–Klemetsrud ble langt mindre enn planlagt.
• Bidratt til at lekkasjene fra Lutvann og Puttjern til Romeriksporten ble stoppet.
•	Stoppet flere planer om boligbygging innenfor markagrensen.
•	Bidratt til mer miljøvennlig skogsdrift i Oslo kommunes skoger.
•	Tatt initiativ til og deltatt i restaureringen av Bøvelstad (se faktaboks og bilde).
• Deltatt aktivt for å få markaloven som ble vedtatt av Stortinget i 2009.
• Utredet og foreslått friluftsområder etter markaloven som ble vernet i 2013 (se faktaboks).

Østmarka nasjonalpark
Tiuren vokter Østmarka. Foto: Sverre M. Fjelstad

Østmarkas Venner har helt siden starten arbeidet for å spre
kunnskap om Østmarkas mange og enestående naturverdier,
og for å opprette verneområder. Nå jobber vi for å etablere
Østmarka nasjonalpark, som skal bli landets første bynære
nasjonalpark og den første og eneste mulige nasjonalparken
i de lavereliggende skogsområdene i Sør-Norge.
I hjertet av Østmarka finner vi det største inngrepsfrie området
i denne delen av landet. Det er økende press på Østmarka, og
en voksende befolkning i Oslo-regionen trenger en nasjonalpark
hvor de kan oppleve natur og dyreliv. Derfor må vi beskytte deler
av Østmarka, slik at også våre barnebarn kan få anledning til å
oppleve dette enestående skogslandskapet.

Verdt å vite om Østmarka
Vinterdag på Elvåga. Foto: Steinar Saghaug

Bøvelstad. Foto: Bjarne Røsjø

Haukåsen. Foto: Espen Bratlie

Østmarka: Et skogsområde
omkranset av kommunene
Oslo, Lørenskog, Rælingen,
Enebakk og Ski. Totalt areal
er 245 km2. Omlag 300.000
mennesker sokner til Østmarka, hvor de kan benytte
seg av 250 km blåmerkete
stier og 400 km rødmerkete
skiløyper. Største skogeier
er Oslo kommune, som eier
64 km2, hvorav vel halvparten
i Rausjømarka.
Naturreservater og friluftsområder: Østmarka har to naturreservater: Ramstadslottet naturreservat som ble opprettet i 2001 og
er på 2,1 km2, og Ø
 stmarka naturreservat som ble opprettet i 1990
og senere utvidet i to etapper slik at det nå omfatter hele 18 km2.
Fra 2013 har Østmarka også to friluftsområder som er vernet etter
markaloven: Hauktjern på 3,7 km2 fra Sarabråten via Lutvann til
Puttdalen, og Spinneren på 3,5 km2 som også inkluderer Dølerud,
Svartdalen og området øst til Nordre Svanfoss.

Servering og overnatting:
Det finnes en rekke serveringssteder
i Østmarka. De største er Sand
bakken, Skullerudstua, Rustadsaga
og Mariholtet, alle i Oslo, Losby
gårdskafé i Lørenskog og Vangen i
Enebakk. I tillegg finnes flere mindre
serveringssteder med mer begrensete
åpningstider, f.eks. Skulerudstua og
Skihytta i Lørenskog, Setertjernstua
i Rælingen, Streifinn og Skjelbreia i
Enebakk, og Østmarkkapellet i Oslo.
For dem som ikke nøyer seg med en
dagstur, er det muligheter for over
natting på Vangen og på DNT Oslo
og Omegns ubetjente hytter: Røyrivannskoia, Øvresaga i Rausjøgrenda
og Bøvelstad ved Støttumfjorden.
Bøvelstad, en tidligere husmannsplass som er restaurert av ØV og
DNT, er blitt en perle av et turmål
i hjertet av Østmarka.

Arbeidet videre

ØS T M A R K A
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Nytt fra

Til tross for en ny markalov, vil det også i fremtiden være
behov for Østmarkas Venner fordi
➢ presset på markagrensen øker i takt med behovet for
boligbygging som følge av stor befolkningsvekst
i Østmarka-kommunene. Markaloven tillater dessuten
fortsatt veibygging og flatehogst.
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Foreningen skal også fortsette sitt arbeid med å
➢ spre kunnskap om naturverdier og kulturhistorie
i Østmarka gjennom artikler i medlemsbladet, foredrag
og guidede tematurer.
➢ øke interessen for det enkle friluftsliv i Østmarka, spesielt
blant barn og ungdom, bl.a. ved å arrangere opplevelsesturer.
➢ etablere en nasjonalpark i Østmarka. Bystyret i Oslo har
støttet opprettelsen av Østmarka nasjonalpark. Nå arbeider
ØV for at også de andre randkommunene skal slutte seg til
planene. Målet er å etablere en brukspark hvor fremtidige
generasjoner kan oppleve hvordan en lite påvirket østlands
skog ser ut.
Som medlem får du tilbud om å delta på våre turer og
møter med kjente foredragsholdere. Dessuten mottar du
foreningens medlemsblad «Nytt fra Østmarka» – med mye
interessant stoff om Østmarka – fire ganger i året.
Og sist, men ikke minst: du støtter et veldig
Følg os
sp
viktig arbeid!
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BLI MEDLEM DU OGSÅ!

Du som vil støtte Østmarkas Venner,
skriv navn og adresse på slippen,
klipp ut og send inn!

Porto

Navn
Adresse
Postnummer/sted
E-post

Telefon

Østmarkas Venner
Postboks 85 Nordstrand
1112 Oslo

• Medlemskontingent kr 150 pr. år
• Borettslag og organisasjoner kr 300 pr. år

Du kan også melde deg inn via våre nettsider:

www.ostmarkasvenner.no
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