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Høring, vern av Østmarka 
 
 
 
Stiftelsen Ellingsrud ridesenter holder til på grensen ved Østmarka, på vei inn mot 
Mariholtet. Ridesenter huser ca 40 hester og benytter seg daglig av Østmarka til 
ridning. Strekningen fra Ellingsrud til Mariholtet er en svært benyttet turvei for 
gående, syklende, skigåere, hundekjørere og ryttere. Det kan til tider bli trangt om 
plassen. Videre utbygging på denne siden av Oslo, samt på Lørenskog tilsier at 
strekningen vil bli mer og mer brukt. Det er flere av Norges største drabantbyer som 
benytter seg i denne delen av marka.  
 
Parkeringsplassen blir ofte for liten, og veiene rundt blir benyttet på travle 
utfartsdager. 
 
Det er ikke bare ryttere fra vårt ridesenter som benytter marka herfra, men flere 
store ridesentre i området. Vi ber om at denne sunne populære sporten som er i 
rask ekspandering, blir tatt hensyn til i utviklingen av marka. Det er ofte en dårlig 
kombinasjon, sykler og hest. Det er for få stier og turveier rundt om i dette området.   
 
Flere stier og veier i området ville avlaste den tette markatrafikken. Det er ikke lov å 
ri i skiløyper om vinteren, og ryttersporten bør få flere tilbud som ikke begrenser seg 
til sommerhalvåret.  
 
Undertegnede er selv vokst opp på Ellingsrud gård, og vet at det finnes flere 
gjenngrodde skogs- og tømmerveier i nærheten av Ellingsrud gård, og som det ville 
være naturlig å åpne opp igjen. Østmarka er svært bratt og delevis utilgjengelig 
rundt her. Siden det meste av gamle skogsveier er gjengrodd, er resultatet at nesten 
alle bruker «hovedveien» gjennom marka.   
 
Vi ber derfor om at flere gamle skogsveier åpnes opp igjen, slik at ryttere kan få 
benytte de.  Det vil redusere trafikken på hovedveien og øke livskvaliteten til både 
hester og mennesker som trenger å komme opp i den mer «ville» delen av 
Østmarka. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Dørum, på vegne av styret i Stiftelsen Ellingsrud gård.


