
Østmarka naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon  
21. desember 1990, og utvidet 13. desember 2002.  
Reservatet dekker et areal på ca. 18.000 dekar.
 Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som  
økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Dette store natur-
reservatet utgjør et verdifullt typeområde for sin region. Her får  
skogen utvikle seg ut fra forutsetningene naturen gir, uten særlig  
kulturpåvirkning.

Variasjon i terreng og naturtyper

Reservatet ligger sentralt i Østmarka, - i Rælingen, Lørenskog og  
Enebakk kommuner. Landskapet er kupert med mange markerte daler, 
og det finnes både små tjern og større vann i reservatet. Høyden  
varierer fra 200 m.o.h. til 368 m.o.h., med Tonekollen som den høyeste
toppen. 
 Vegetasjonstypene veksler med terrenget. Store arealer er
granskog. I fuktige daler vokser bregner, mens blåbærlyng dekker skog-
bunnen i tørrere lier. Mot toppene overtar furuskogen. Langs bekker, 
myrer og vann vokser sumpskog med gran eller svartor. Løvtrær som 
bjørk, osp, selje og rogn forekommer over det meste av reservatet.
 Det er et rikt dyreliv i verneområdet. I tilknytning til vassdragene  
finnes det bever mens det bratte terrenget er tilholdssted for gaupe.  
Variasjonen i vegetasjonstyper og alder på skogen skaper gunstige  
forhold både for storfugl og orrfugl.

nøkkelbiotoper i østmarka

Nøkkelbiotoper er områder som er særlig viktige for det biologiske 
mangfoldet fordi de inneholder sjeldne naturtyper eller arter. Det er 
registrert over 20 nøkkelbiotoper innenfor Østmarka naturreservat. 
 De fleste nøkkelbiotopene i reservatet består av gammel granskog 
som har fått utvikle seg naturlig over lang tid. Her lever spesialiserte  
arter av blant annet sopp, lav og mose. De er avhengige av gammel 
skog med store, hule trær og død ved, og klarer seg dårlig i intensivt 
drevet skog. På døde granstammer i Østmarka kan man finne  
lappkjuke, rynkeskinn og svartsonekjuke, som alle står på den  
nasjonale rødlista over sjeldne og truete arter.
 Løvskogsområder utgjør også artsrike nøkkelbiotoper i Østmarka
og er viktige elementer i et landskap som domineres av barskog.  
Mange hakkespettarter bruker gamle osper som reirtrær.
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Bestemmelser for reservatet
Du er velkommen til å besøke Østmarka naturreservat.  
Følgende bestemmelser bør du imidlertid merke deg:

•  Sporløs ferdsel – ta hånd om eget søppel.

•  Du kan gjerne plukke bær og sopp, men ellers er plantelivet fredet. 

•  Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved er tillatt etter vanlige 
bestemmelser.  

• Det finnes mange dyr i  
reservatet som ikke må forstyrres 
eller skades.  Vær særlig forsiktig 
ved reirplasser og hiområder.   

• Jakt og fiske er tillatt etter  
vanlige bestemmelser. 

•  Du kan ferdes til fots eller med 
kano i hele reservatet, men skal du 
sykle eller bruke hest, må du gjøre 
det utenfor verneområdet.  
All motorisert ferdsel til lands og  
til vanns er forbudt. 

•  Større teltleirer og  
arrangementer som kan medføre 
slitasje og forstyrrelser, må holdes 
utenforreservatet.

  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2009. Foto 1,2,5,7 og nederst til høyre: Pernille Botzet. Foto 3,4,6: Jon A. Markussen.Tegning: Trond Haugskott

Ved Krokvannet Tysbast Traktkantarell. Midten: Kåterudmåsan Blåveis Ved Myrsetra Utsikt fra Tonekollen

Svartsonekjuke

FORVALTNING:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep., 0032 Oslo  OPPSYN:  Statens naturoppsyn Oslo
 Tlf: 22 00 35 00   Tlf: 67121310 
 Internett: www.fylkesmannen.no  www.naturoppsyn.no

skogsdrift i  
rausjøområdet  
”Rausjøskogene har vært dominert av 
skogsdrift i flere hundre år og så seint 
som på begynnelsen av 1900 tallet var 
300 mann og 80 hester i arbeid med å 
kjøre ut tømmer som ble skåret ved 
sagene i Rausjøgrenda. Den dag i dag 
finner man rester etter hesteveier langt 
opp i Tonekollen og det ble fløtet 
tømmer i de største bekkene ned til 
Børtervann. Ferdig plank ble kjørt til 
Oslo langs Plankeveien. Sagbruks-
virksomheten opphørte i 1947 og 
mange måtte flytte for å skaffe seg 
annet arbeid. I 1965 overtok Oslo 
kommune skogene i Rausjø som ble 
administrativt fredet.”

(delvis hentet fra Østmarka fra  
A- til Å ved Even Saugstad)

Tømmerkjørere ved Tangen i Rausjøgrenda.

Østmarka 
naturreser vat

utsiktspunkt

Østmarka nature reserve

Welcome to Østmarka nature reserve. The aim of protecting 
the area is to preserve a large forest in eastern Norway with 

wide variation in topography and forest vegetation, with all the 
natural flora and fauna. Please note the following rules of conduct:

• Leave no trace – don’t litter, or leave other signs of your visit. 

•  All the vegetation and wildlife are protected against damage. 

• The use of motor vehicles is not allowed.


