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Angående oppstartsmelding Østmarka nasjonalpark

Østmarkskapellet samler ukentlig mennesker til gudstjeneste like ved Rundvann, ca. 3 kilometer fra

parkeringsplassen på Grønmo, og har gjort det siden 1954.

Vi har et godt samarbeid med Oslo kommune, og kapellet står på festet tomt hos kommunen. Østmarkskapellet
har lenge vært anerkjent som et viktig bidrag til friluftslivet og folkehelsearbeidet i Oslo, da både

gudstjenestedrift og kafedrift trekker folk ut i marka.

Vi ser med glede på initiativet til å opprette nasjonalpark i Østmarka. Det vil kunne øke attraksjonen for

Østmarka som rekreasjonsområde og sted for gode naturopplevelser. Vi merker oss også positivt at
Fylkesmannen tar til orde for a sikre bruk og drift av allerede eksisterende hytter og serveringssteder.

Skogskapeller er ikke nevnt, men allikevel svært viktig. I tillegg til cafe og gudstjenestedrift, har vi et stort antall
besøk og overnattingstilbud til skoleklasser, barnehager, kurs, kor og foreninger. Vi ønsker derfor en bekreftelse

pa -og skriftlig innførsel i sakspapirene framover at også sportskapeller (Østmarkskapellet, Setertjernstua

m.fl.) sikres videre bruk og drift. Det betyr også at drift, vedlikehold, vare- og renovasjonstransport,
rehabilitering av bygning og utendørs aktivitetsområder mv ikke må hindres eller utløse dyre kommunale

avgifter eller langvarige søknadsprosesser.

Vi vil også understreke viktigheten av at opprettelse av nasjonalpark ikke må medføre et «osteklokkevern» av

marka. Østmarka benyttes av store befolkningsgrupper fra alle tilliggende kommuner til rekreasjon og friluftsliv.
Dette må styrkes, og skilting, merking og skjødsel av ferdselsårer opprettholdes. Noen steder er det også

påkrevet med aktiv skogskjødsel og hugst for å opprettholde tilgang og utsikt.
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