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En åpen og friluftsvennlig skog med utkikkspunkter, kulturminner og en 

spennende og variert natur venter deg i vest i Østmarka. Spinneren ble 

vernet som friluftslivsområde av Kongen i statsråd 4. oktober 2013. 

I den vestlige delen av Østmarka ligger 

Spinneren. Området består av flere 

langstrakte åsrygger med til dels dype 

dalsøkk. De gode mulighetene for å få en 

spesiell naturopplevelse akkurat her, gjør 

at området er ett av landets fire første 

friluftslivsområder vernet av markaloven. 

Lett tilgjengelig 

Spinneren er lett tilgjengelig fra Grønmo i 

vest, og fra stier og løyper fra andre deler 

av Marka. Tilbudet til skiløpere er godt.  

 

 

Det kan fiskes i tre av skogstjernene. 

Området er svært mye brukt til 

friluftslivsaktiviteter. 

Fakta om Spinneren 

Opprettet 4. oktober 2013. 

Ligger sørøst i Oslo, vest i Østmarka. 

Består av langstrakte åsrygger og dalsøkk, 

tjern, myrer og barskog. 

Areal på 3,5 kvadratkilometer. 

 

Spinneren  friluftslivsområde  
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Hva er et friluftslivsområde? 

Når et område i Marka fremstår som 

urørt og gir brukerne en spesielt 

verdifull friluftsopplevelse, åpner 

markalovens § 11 for at området kan 

vernes. Ved å verne området som 

friluftslivsområde bevarer man 

kvaliteten på naturopplevelsen for 

senere generasjoner, og sikrer naturen 

mot hogst og store inngrep som vil 

kunne forringe opplevelsesverdien. 

 

Verdier i området 

Området har mange 

opplevelsesverdier knyttet til 

gammel skog som fremstår 

urørt og naturlig. Her finnes 

både småkupert terreng, 

bergvegger, myr, ur og 

sumpskog. Variasjonen gir en 

åpen og friluftsvennlig skog 

som er godt tilrettelagt for 

turer sommer og vinter.  Skogtypene 

spenner fra magre fururygger til rikere 

skogtyper med gran, samt sumpskog og 

gammel skog. Her finnes også både liten 

og stor salamander, viltfugler og bever.  

 

 

Kulturhistorie 

Et gravminne i nord og et 

kullfremstillingsanlegg i nordøst er 

registrert som kulturminner her. 

Husmannsplassen Dølerud står på 

Byantikvarens liste over bevaringsverdige 

bygninger, og nord for Dølerud finnes en 

hoppbakke fra 1933. På toppen av 

Spinneren står en bauta med ukjent 

opprinnelse.  
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