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til arbeid om nasjonalpark i Østmarka
Som bruker av Østmarka og med besøk i mange av nasjonalparkene i Norge ønsker jeg å komme med noen
synspunkter og innspill i forbindelse med mulig nasjonalpark i deler av Østmarka.

Informasjon
De mest populære innfartsårene og rutene i og gjennom Østmarka har blitt stadig mer populære. Selv har jeg vært
aktiv og ivrig bruker av Østmarka siden 90‐tallet, og har en del turkamerater som er født og oppvokst i og omkring
marka vår som forteller om nærmarksturer hvor de var mutters aleine i dagevis i områder som i dag bærer preg av
mye bruk og slitasje, og det til tider er horder av folk. Veldig mange bruker de samme områdene med for
eksempel Losby eller Bysetermåsan som utgangspunkt. Lossbyvassdraget er kanskje det aller mest populære hvor
veldig mange kanaliseres samme vei.

Når det er sagt er det fortsatt fullt mulig å ta en ukestur i Østmarka litt utenfor sesong hvor man knapt møter på et
menneske.

Men det er ingen tvil. Østmarka har fått flere tilhengere og brukere, og det må tas med i regnestykket når en
eventuell nasjonalpark skal etableres. Spesielt nå under korona har det vært mye uvettig oppførsel, og til tider
rasering av både skog og plasser både i og utenfor friluftsområder og naturreservatene. Jeg tror det i stor grad
skyldes at veldig mange med lite erfaringer/nyfrelste har tatt i bruk skogen til rekreasjon, trening og friluftsliv.

Men man kan ikke kun skylde på brukerne her. Det er tidvis ekstremt dårlig med informasjon om hva som gjelder i
de ulike områdene. Eksempel: du kommer vannveien inn fra Losby og etter Røyrivann er du inne i naturreservatet.
Her passerer tusenvis av mennesker i løpet av sesongen, og det eneste som forteller de at det går et skille der er
et lite naturreservats‐skilt. For et utrent øyet vil jeg påstå at dette går veldig mange hus forbi. Og hva som faktisk
gjelder i naturreservatet tror jeg bare et fåtall kjenner til. Jeg har også lagt merke til en stadig økning i syklister
innover reservatene.

Med en bynær nasjonalpark vil det være sannsynlig at Østmarka får en ytterligere oppsving, i alle fall i en periode.
Det er høyst sannsynlig at allerede populære innfartsårer fylles opp av enda flere folk enn i dag. Da trenger man
god og positiv informasjon ut til folket både i marka i form av informasjonstavler ol., men også rettede kampanjer
som treffer potensielle besøkende fra fjern og nær på nett, i sosiale medier osv.

Tilrettelegging
Jeg er i utgangspunktet ingen tilhenger av noe særlig grad av tilrettelegging i nasjonalparker, men når man ser
utviklingen i en del andre nasjonalparker i landet tror jeg det er det eneste fornuftige.

Her tenker jeg spesielt på vedtilgang og leirplasser. I de mest populære områdene tror jeg det med fordel bør
kjøres inn raier som turfolk selv kan kappe og fyre bål med. Dette vil forhåpentligvis kunne ta av noe av trykket på
omkringliggende vegetasjon. Det ser man eksempler på andre steder i landet. Selv om det i en nasjonalpark
vanligvis bare er lov å fyre bål av nedfallskvist betyr ikke det at alle nødvendigvis bryr seg om det. I de fleste
nasjonalparkene jeg har vært i er det stygge eksempler på saging og nedhogging av trær. Både ferske som tørre,
unge som gamle. Det er nok en mangel på kunnskap i befolkningen som må tas på høyeste alvor, for å kunne verne
om Østmarka.

Det bør også legges inn begrensninger på leirplasser for å unngå overdreven slitasje. Maks antall og unngå store
grupper er vel et vanlig grep som bør vurderes.

I tillegg bør det også vurderes enkelte plasser med toaletter og avfallsbeholdere.

Oppsyn/tilsyn vil også være et must i en eventuell nasjonalpark i Østmarka, og viktige områder for fugl‐ og dyreliv
må også hensyntas og beskyttes.

Innfartsårer
Når det gjelder innfartsårer har jeg ingen umiddelbare tanker om hvordan dette bør løses på en mest mulig
fornuftig måte, men man bør kanskje vurdere et større antall innfartsårer for å spre folk litt utover marka. I dag er
det Losby og Bysetermåsan som oftest har størst trykk, og periodevis også Rustadsaga og Østmarkssetra.

Det bør være tilstrekkelig med avfallsbeholdere i nærheten av innfartsårene så kan man i alle fall håpe at
mesteparten av avfallet blir tatt med ut av naturen.

Avgrensing
Når det kommer til avgrensing syns jeg oppstartsarealet fremstår ganske merkelig, men jeg kjenner til historikken
bak prosessen. Jeg skulle ønske at en større del av de områdene som fremstår som "Nasjonalpark‐verdig" ble med
i en nasjonalpark. Her tenker jeg på Losbyskogene, Ramstadslottet naturreservat og området sydover til Østmarka
naturreservat og større deler av Østmarka i Enebakk. I mitt hodet er det lite som lyser av nasjonalpark i det man
kommer inn til Nøklevann, men så fort man passerer Skyttenbrua fremstår marka helt annerledes. Da er det rart at
man eventuelt vil gå ut av nasjonalparken der "villmarka" starter.



Det var noen innspill. Jeg håper resultatet av arbeidet deres fører til en nasjonalpark med mange verdier og
muligheter for nåværende og kommende generasjoner av friluftsfolk, fiskere, fotografer, skigåere, syklister,
padlere og alle andre som setter pris på og ønsker å ta vare på Østmarka.

Med turvennlig hilsen
Lars Lindland

 


