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En vanlig
dag på jobb

Les mer på
øb.no/historier

E-post:
historier@oblad.no

med østmarka
som arbeidsplass

Live Danielsen fra Ås
jobber for Statens naturoppsyn. Nå lister hun
seg inn i Østmarka, hvor
Spinneren er foreslått
vernet som friluftsområde. På høy tid å vektlegge opplevelsene som
uberørt natur gir, mener
naturoppsyn Live.
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DVELE: Nylig oppdaget hun at reinlav har pudderrosa
tupper. Let etter noe du ikke har sett før, foreslår Live.

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.

live på jobb for å beva
are
re skogens ro
– Jeg har hatt denne jobben i fire år nå,
En vanlig dag på jobben kan
men syns det er veldig vanskelig å beskrive
være å liste seg i urørt terreng en vanlig dag på jobben, ler Live.
og lytte til stillheten. Live
Blåbær og fuglesang
Danielsen (40) fra Ås jobber
Skriket fra en rovfugl vekker oppmerksom
heten. Spurvehauk, kanskje? Live vier seg
for Statens Naturoppsyn. Nå
stil
le blåbærsanking mens fle
re fug
ler
skal vi til Spinneren, ett områ til
danner et intenst lydteppe.
de som er foreslått vernet
Snart klatrer vi opp mot åsryggen Spinne
ren. Halvveis oppe foreslår Live å ta av fra
som friluftsområde.

R

eglementert uniformert, med tre
koppen i beltet, tropper hun opp
nedenfor Sandbakken til avtalt tid.
Bretter ut et velbrukt kart og trek
ker opp ruten: Grusvei frem mot Klokke
et
ter til venst
re i myr
lendt drag
rud. Der
retning Rustadsaga, inntil en rødmerket
løype krysser vår vei, merket Tømmerhol
tjern til høyre og Spinneren til venstre. Mot
venstre blir det bratt stigning opp til det
foreslåtte verneområdet. Å verne frilufts
områder er nytt og skiller seg fra det tradi
sjonelle barskogvernet som skal sikre biolo
gisk mangfold. Her er formålet å bevare na
turopplevelsene i områder som «på grunn
av opplevelsesverdier har særskilte kvalite
ter for friluftslivet».
- Jammen på tide virkelig å legge vekt på
opplevelsene vi mennesker får ute i natu
ren, sier Live. Og hun skal snakke mye mer
om akkurat det. Om kodene
i na
tu
ren som vi ube
visst
forstår. Om det stille språ
ket som minner oss om det
opprinnelige i mennesket
og om verdier vi har glemt å
leve etter. Om skogen som
inspirasjonskilde og stress
demper.

skogsstien og følge et dyretråkk opp fjell
veggen.
– Jeg liker veldig godt å gå utenfor sti.
Lete etter noe jeg ikke har sett før! ivrer
hun.

Inspirasjon og overskudd

Vips, ser vi koller på koller med blankskurte
fjellrabber. Langt der nede åpner det seg ei
myr. I mot
satt ret
ning: Ut
sikt mot nes
te
blåne. Innover i området ligger tjernene
Sølvdobla, Trolltjern og Svartkulp. Kriterie
ne for vern er at friluftsområdet fremstår
urørt og naturlig, med særpreg og varia
sjon, og det skal gi en opplevelse av mys
tikk.
– Naturopplevelse er et begrep det er ut
fordrende å sette verdi på, fordi natur opp
leves forskjellig fra person til person. Men
det skjer noe i kroppen som er helsebrin
gende. Det er noe ved det urørte i naturen
som brin
ger oss til
ba
ke i
menneskelig balanse. Ge
nene våre er jo preget for å
være en del av dette. Det er
først i vår tid at vi skil
ler
mellom naturen og oss
mennesker. Vi kan trene oss
til å bruke hele sanseappa
ratet, og da kan den urørte
naturen minne oss om mye
Ulv og sjøfugl
av det vi kanskje har glemt.
Naturen har et grunnspråk
Men nå er det bråstopp! Har
Naturen har et
som alle er en del av. Ube
vi gått for langt på grusvei
grunnspråk som vi
visst på
vir
kes vi, og inn
en? Fort gjort når man kon
alle
er
en
del
av.
Det
trykkene forsterkes når vi
sentrerer seg om å prate i
stil
l
e
språ
k
et,
kal
l
er
har åpnet sansene. Og noe
stedet for å være til stede
jeg det – og vi påvir
er likt for alle: Å se en sol
her og nå. Men, nei da –
opp
gang, el
ler en blomst
Klokkerudkrysset kommer
kes ubevisst.
springe ut gir noen like as
rett her fremme.
sosiasjoner. Hva hvis vi ald
Som naturoppsyn skal
Live Dan ie lsen
ri opplever slike grunnleg
hun tilbringe dagen her vest
Rådgiver i Statens Natur
gen
de ting? Da mis
ter vi
i Østmarka. Prate med folk.
oppsyn
kontakten med noe helt ve
Påse at ingen miljølover blir
sentlig. Vi mister mening og
brutt og ha et ekstra øye for
tegn på ulven. Allerede en gang har hun håp, mener Live.
Hun gir gjerne et lesertips: Ha en klar pro
kommet over ulvemøkk og et avgnagd elg
bein. Fortsatt kan ingen med sikkerhet si at blemstilling i hodet og oppsøk et sted i na
turen. I det du går inn i skogen, skal du
ulveparet i Østmarka virkelig har ynglet.
– Men i tiden fremover kan det jo skje at glemme spørsmålet. Bare lytte, la deg bli
turgåere møter på noen valper som ikke er åpen, inspirert og leken. Bli som barn. Opp
dager du noe spennende, så dvel ved dette
helt tamme.
I går var kontordag, med henvendelser så lenge du vil. Det er med på å forfriske
fra organisasjoner og privatpersoner og tankene, og mange kan fortelle at de kom
praktiske avklaringer. Morgendagen brin mer ut av skogen med en ny idé. Eller påfyll
ger henne til Gaupesteinmarka, hvor det er av overskudd, sier Live og trer sine fivefin
meldt om kjøreskader. Innimellom bærer gers sko på bare føtter og tasser videre i ett
med naturen for å fortsette arbeidsdagen.
det ut til sjøfuglene på øyene i Oslofjorden.

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.

!

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.

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!

Friluftsområder skal vernes mot høy støy og fartsfantomer

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

Spinneren er ett av fire områder i Oslomar
ka som foreslås vernet som friluftsområder.
Her skal det enkle friluftslivet prioriteres.
Her skal ikke byg
ges el
ler hug
ges. Men
skjøtsel til gagn for naturopplevelser er
greit. Live utdyper:
– Tendensen til nå er at friluftsområder
tilrettelegges for å få folk ut. Eksempler er
skiløyper for skøyting og brede stier med
syklister. Gode tiltak, men for andre typer
naturopplevelser er det viktig at noen om
råder bevares urørt. Det skal være rom for å
gå sakte og stille, komme tett på dyrelivet,
følge naturens gang eller ha en reflekteren
de stund. Her skal vi ikke tilrettelegge for
høy fart, men prioritere den naturbaserte
spenningen fremfor den utstyrsbaserte.
Live er født i Oslo og tror gleden over na
turen våknet i henne allerede som bitte li

ten. Da hun tilbragte alle somrer på Sørlan
det, ute blant elementene. Det sterke enga
sjementet startet som miljøverner, for ikke
å si aktivist. Live ville redde regnskogen!
– Nå føler jeg at jeg har gått over fra akti
visme til – det som best beskrives på eng
elsk: awareness, sier hun.
Live er utdannet naturforvalter fra UMB i
Ås. Hun har hovedfag i tropisk økologi og
hadde feltarbeid på Borneo. Der slo hun til
en malayabjørn med bare nevene! Videre
har hun vært feltinspektør for sysselman
nen på Svalbard tre somrer. Der måtte hun
skremme en isbjørn med kjelelokk.
Som naturoppsyn i Oslomarka driver hun
informasjon, veiledning og fører tilsyn av
statlige miljøverdier
– Nå er jeg spent på om jeg får møte ulven
her i Østmarka.

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.

