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med østmarka 
som arbeidsplass

Live Danielsen fra Ås 
jobber for Statens  na-

turoppsyn. Nå lister hun 
seg inn i Østmarka, hvor 

Spinneren er foreslått 
vernet som friluftsom-
råde. På høy tid å vekt-

legge opplevelsene som 
uberørt natur gir, mener  

naturoppsyn Live. 
SIdE 24-25

EN vANLIg 
dAg på jobb

Les mer på 
øb.no/historier

E-post: 
historier@oblad.no 



En van lig dag på job ben kan 
være å lis te seg i urørt ter reng 
og lyt te til still he ten. Live 
Da ni el sen (40) fra Ås job ber 
for Sta tens Na tur opp syn. Nå 
skal vi til Spin ne ren, ett om rå
de som er fo re slått ver net 
som fri lufts om rå de.

Reg le men tert uni for mert, med tre
kop pen i bel tet, trop per hun opp 
ne den for Sand bak ken til av talt tid.  
Bret ter ut et vel brukt kart og trek

ker opp ru ten: Grus vei frem mot Klok ke
rud. Der et ter til venst re i myr lendt drag  
ret ning Ru stad sa ga, inn til en rød mer ket 
løy pe krys ser vår vei, mer ket Tømmerhol
tjern til høy re og Spin ne ren til venst re. Mot 
venst re blir det bratt stig ning opp til det 
fore slåt te ver ne om rå det. Å ver ne fri lufts
om rå der er nytt og skil ler seg fra det tra di
sjo nel le bar skog ver net som skal sik re bio lo
gisk mang fold. Her er for må let å be va re na
tur opp le vel se ne i om rå der som «på grunn 
av opp le vel ses ver di er har sær skil te kva li te
ter for fri lufts li vet».

 Jam men på tide vir ke lig å leg ge vekt på 
opp le vel se ne vi men nes ker får ute i na tu
ren, sier Live. Og hun skal snak ke mye mer 
om ak ku rat det. Om ko de ne 
i na tu ren som vi ube visst 
for står. Om det stil le språ
ket som min ner oss om det 
opp rin ne li ge i men nes ket 
og om ver di er vi har glemt å 
leve et ter. Om sko gen som 
in spi ra sjons kil de og stress
dem per.

Ulv og sjø fugl
Men nå er det brå stopp! Har 
vi gått for langt på grus vei
en? Fort gjort når man kon
sen tre rer seg om å pra te i 
ste det for å være til ste de 
her og nå. Men, nei da – 
Klokkerudkrysset kom mer 
rett her frem me. 

Som na tur opp syn skal 
hun til brin ge da gen her vest 
i Øst mar ka. Pra te med folk. 
Påse at in gen mil jø lo ver blir 
brutt og ha et eks tra øye for 
tegn på ul ven. Al le re de en gang har hun 
kom met over ul ve møkk og et av gnagd elg
bein. Fort satt kan in gen med sik ker het si at 
ul ve pa ret i Øst mar ka vir ke lig har yng let.

– Men i ti den frem over kan det jo skje at 
tur gå ere mø ter på noen val per som ikke er 
helt tam me.

I går var kon tor dag, med hen ven del ser 
fra or ga ni sa sjo ner og pri vat per so ner og 
prak tis ke av kla rin ger. Mor gen da gen brin
ger hen ne til Gaupesteinmarka, hvor det er 
meldt om kjø re ska der. Inn imel lom bæ rer 
det ut til sjø fug le ne på øye ne i Os lo fjor den. 

– Jeg har hatt den ne job ben i fire år nå, 
men syns det er vel dig van ske lig å be skri ve 
en van lig dag på job ben, ler Live.

Blå bær og fug le sang
Skri ket fra en rov fugl vek ker opp merk som
he ten. Spurvehauk, kan skje? Live vier seg 
til stil le blåbærsanking mens fle re fug ler 
dan ner et in tenst lyd tep pe.

Snart klat rer vi opp mot ås ryg gen Spin ne
ren. Halv veis oppe fore slår Live å ta av fra 
skogs sti en og føl ge et dy re tråkk opp fjell
veg gen.

– Jeg li ker vel dig godt å gå uten for sti. 
Lete et ter noe jeg ikke har sett før! iv rer 
hun.

In spi ra sjon og over skudd
Vips, ser vi kol ler på kol ler med blank skur te 
fjell rab ber. Langt der nede åp ner det seg ei 
myr. I mot satt ret ning: Ut sikt mot nes te 
blå ne. Inn over i om rå det lig ger tjer ne ne 
Sølvdobla, Trolltjern og Svartkulp. Kri te rie
ne for vern er at fri lufts om rå det frem står 
urørt og na tur lig, med sær preg og va ria
sjon, og det skal gi en opp le vel se av mys
tikk. 

– Na tur opp le vel se er et be grep det er ut
ford ren de å set te ver di på, for di na tur opp
le ves for skjel lig fra per son til per son. Men 
det skjer noe i krop pen som er hel se brin
gen de. Det er noe ved det urør te i na tu ren 

som brin ger oss til ba ke i 
men nes ke lig ba lan se. Ge
ne ne våre er jo pre get for å 
være en del av det te. Det er 
først i vår tid at vi skil ler 
mel lom na tu ren og oss 
men nes ker. Vi kan tre ne oss 
til å bru ke hele san se ap pa
ra tet, og da kan den urør te 
na tu ren min ne oss om mye 
av det vi kan skje har glemt. 
Na tu ren har et grunn språk 
som alle er en del av. Ube
visst på vir kes vi, og inn
tryk ke ne for ster kes når vi 
har åp net san se ne.  Og noe 
er likt for alle: Å se en sol
opp gang, el ler en blomst 
sprin ge ut gir noen like as
so sia sjo ner. Hva hvis vi ald
ri opp le ver sli ke grunn leg
gen de ting? Da mis ter vi 
kon tak ten med noe helt ve
sent lig. Vi mis ter me ning og 

håp, me ner Live.
Hun gir gjer ne et le ser tips: Ha en klar pro

blem stil ling i ho det og opp søk et sted i na
tu ren. I det du går inn i sko gen, skal du 
glem me spørs må let. Bare lyt te, la deg bli 
åpen, in spi rert og le ken. Bli som barn. Opp
da ger du noe spen nen de, så dvel ved det te 
så len ge du vil. Det er med på å for fris ke 
tan ke ne, og man ge kan for tel le at de kom
mer ut av sko gen med en ny idé. El ler på fyll 
av over skudd, sier Live og trer sine fivefin
gers sko på bare føt ter og tas ser vi de re i ett 
med na tu ren  for å fort set te ar beids da gen. 

lIve på joBB foR å Be va Re sko gens Ro

Na tu ren har et 
grunn språk som vi 
alle er en del av. Det 
stil le språ ket, kal ler 
jeg det – og vi på vir
kes ube visst.

Live Da ni eL sen
Råd gi ver i sta tens na tur
opp syn

!

Dvele: Nylig oppdaget hun at reinlav har pudderrosa  
tupper. Let etter noe du ikke har sett før, foreslår Live.
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fri lufts om rå der skal ver nes mot høy støy og fartsfantomer

veRneveRDIg: Spinneren i Østmarka er ett av områdene som Fylkesmannen  
foreslår at blir vernet som friluftsområde. 

live på jobb for å be va re sko gens ro

på TiDe: Live Danielsen mener det er på tide og in i tiden,  å sette på dagsorden at opplevelsen 
av natur er vesentlig. Her på Spinneren som er foreslått vernet for det enkle friluftsliv. 

varierT: Folk foretrekker ulike kvaliteter i naturen, men ubevisst gjør den 
noe med oss alle. – Til dels et åndelig aspekt, men på ingen måte religiøst. 

TeTT på: Live liker å gå utenfor stiene og komme tett på dyr og fugler. 
Verneforslaget skal sikre noen skogsområder fri for fart og støy. 

blåbær: Neste tur har Live garantert med seg bærplukkeren. I skogen  bruker 
hun alle sanser, men kjenner at hun har mye å lære. – Det er så mye mer her!

sTille språk: Naturen har noen koder som vi 
ubevisst forestår, men sansene må trenes, mener hun.

oppsYn: Som rådgiver i Statens Naturoppsyn driver 
Live informasjon, veiledning og tilsyn.

Spin ne ren er ett av fire om rå der i Os lo mar
ka som fore slås ver net som fri lufts om rå der.  
Her skal det enk le fri lufts li vet pri ori te res. 
Her skal ikke byg ges el ler hug ges. Men 
skjøt sel til gagn for na tur opp le vel ser er 
greit. Live ut dy per:

– Ten den sen til nå er at fri lufts om rå der 
til ret te leg ges for å få folk ut. Eks emp ler er 
ski løy per for skøy ting og bre de sti er med 
syk lis ter. Gode til tak, men for and re ty per 
na tur opp le vel ser er det vik tig at noen om
rå der be va res urørt. Det skal være rom for å 
gå sak te og stil le, kom me tett på dy re li vet, 
føl ge na tu rens gang el ler ha en re flek te ren
de stund. Her skal vi ikke til ret te leg ge for 
høy fart, men prioritere den naturbaserte 
spenningen fremfor den utstyrsbaserte. 

Live er født i Oslo og tror gle den over na
tu ren våk net i hen ne al le re de som bit te li

ten. Da hun til brag te alle som rer på Sør lan
det, ute blant ele men te ne. Det ster ke en ga
sje men tet star tet som mil jø ver ner, for ikke 
å si  ak ti vist. Live vil le red de regn sko gen! 

– Nå fø ler jeg at jeg har gått over fra ak ti
vis me til – det som best be skri ves på eng
elsk: awareness, sier hun.

Live er ut dan net na tur for val ter fra UMB i 
Ås. Hun har ho ved fag i tro pisk øko lo gi og 
had de felt ar beid på Bor neo. Der slo hun til 
en malayabjørn med bare ne ve ne! Vi de re 
har hun vært felt in spek tør for sys sel man
nen på Sval bard tre som rer. Der måt te hun 
skrem me en is bjørn med kjelelokk. 

Som na tur opp syn i Os lo mar ka dri ver hun 
in for ma sjon, vei led ning og fø rer til syn av 
stat li ge mil jø ver di er

– Nå er jeg spent på om jeg får møte ul ven 
her i Øst mar ka. 

fri lufts om rå der skal ver nes mot høy støy og fartsfantomer
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