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I ovennevnte brev inviteres det til innspill ang. vernearbeidet. Min interesse er som hytteeier i Rausjø. Fra
den informasjonen som har kommet fram til nå, virker det som det vil bli tatt rimelig hensyn til bruk og
tilkomst for oss som har hytter i området. Spesielt positivt er at demningene i Mosjøen og Rausjø samt
skogsbilveiene  beholdes. I tillegg har jeg følgene punkter som er viktig for et videre hytteliv i området:
 

1. Kjøretillatelse  og fri bruk av veien inn til Rausjø ble gitt i skjøte fra skogeier And. H. Kjær & Co. Denne
forpliktelsen ble overtatt av Oslo Kommune ved kjøp av Rausjøskogen i 1965. Jeg forventer at dette vil
gjelde framover og at vi får kjøretillatelse 24/7 som i dag. Slik bruksrett til veien tror jeg er gitt til alle
som kjøpte tomt av Kjær & Co.

 
2. Fortøyningsplass for robåt og ferdsel med robåt på Rausjø. Hytta ligger slik til at tilkomst med robåt

er nødvendig.
 

3. Vedhogst på egen tomt. Det er god vekst på tomta og av og til behov for å hugge trær som brukes til
ved. Jeg håper at vi kan fortsette med en moderat bruk av motorsag til dette.

 
4. Strøm til hytta. I 1987 la Follo Energi strømkabel i Rausjø til flere hytter. Jeg regner med at det blir

liggende urørt, og at vi fortsatt kan bruke strøm.
 

5. Oppkjøring av skiløyper. For friluftslivet  i området er skiløypene om vinteren av stor betydning. Jeg
håper at Skiforeningen får fortsette å kjøre opp løyper med motorisert redskap slik som i dag.

 
6. Vedlikehold og opprusting av hyttene. Jeg fikk tillatelse av Fylkesmannen og Enebakk kommune til å

rive det gamle uthuset med gammeldags utedo, og å sette opp et lite anneks med en
snurredass/biodo. Dette ble gjort iht markaloven og bygningsloven med Enebakk kommune som
godkjenningsinstans og ferdigstilt i 2016. Ved framtidige behov bør denne muligheten videreføres
generelt. Dette bør kunne ordnes enkelt ved at eiendommene for hytter og fastboende holdes utenfor
Nasjonalparken, men fortsatt administreres iht markaloven og bygningsloven.

 
7. Fisking og krepsing. I 2006 ble det avklart med Oslo Kommune at hytteeiere har fortsatt rett til fisking

og krepsing fra engen strandlinje. Ref brev fra Oslo Kommune Friluftsetaten datert 06.07.2006 saksnr.
06/00119.

 
Jeg håper dette blir vurdert på en positiv måte i det videre arbeidet og ser fram til å motta høringsforslaget
når det er ferdig.
 
Hilsen
Tor Olav Kristoffersen tlf 481 01 583
Hytte: Rausjøveien 641; gnr 126, bnr 147
Boligadresse:
Hauketosvingen 12
1266 Oslo
 
Sendt fra E‐post for Windows 10



 


