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Konflikten mellom friluftsorganisasjonene, 

turgåere og Enebakk kommune på den ene 

siden og eierne på Børter gård som hindrer 

atkomsten til Østmarka, har i høst tilspisset 

seg ytterligere. Eierne har med fysiske stengs-

ler, bortvisning av turgåere og diverse skilt 

hindret all ferdsel over tunet og området rundt 

gården i årevis. Østmarkas Venner mener at 

dette er ulovlig, mens eierne mener at ferdsel 

over tun ikke omfattes av friluftsloven.

Lokalavisen Enebakk Avis har i høst hatt 

mange leserinnlegg og redaksjonell omtale av 

driften av Børter gård. Eierne har planer om 

at hele gården skal utvikles til et næringsom-

råde hvor det bevarte kulturlandskapet og 

gamle husmannsplasser blir et kommersielt 

opplevelsestilbud til bl.a. næringslivet. Noen 

kan sikkert mene at dette er bra tiltak. Men 

når eierne har så dårlig gangsyn at de i som-

mer arrangerte et motorcrosstevne for biler 

rundt gården, ble de med rette hengt kraftig 

ut i lokalavisen. Eiernes bastante nei til still-

ferdige turgåere som søker ro og fred i Marka 

samtidig som de inviterer til støyende motor-

cross, forteller oss hva vi har i vente i denne 

delen av Østmarka. Nok er nok!

Oslo og Omland Friluftsråd og Østmarkas 

Venner har i høst klaget til skogoppsynet i 

Enebakk over brudd på markaforskriften i for-

bindelse med en hogst ved Strømmen i Bør-

tervann. Her ble det kjørt med skogsmaskin 

helt ned til vannkanten, med den følge at store 

mengder jord ble vasket ut i drikkevannet. Det 

er også et faktum av det ikke er søkt om byg-

getillatelse for oppsetting av flere gamle hus 

som de siste årene er reist i området rundt 

gården. Vi er også kjent med, via tips og bil-

der, at det på deler av Børter gård flyter over 

av gammelt jernskrap og det foregår uforsvar-

lig lagring av spesialavfall som gamle batterier 

etc. Vår tålmodighet er nå slutt med hensyn 

til den manglende respekt som gårdens eiere 

viser for lover og regler. De har tydeligvis sin 

egen Lex Børter som er fullstendig på kolli-

sjonskurs med resten av det norske samfunnet 

i . Denne saken understreker også beho-

vet for at vi får en ny markalov!

Vår hovedsak i striden med både Børter gård 

og Ekeberg gård er å sikre allmennhetens rett 

til atkomst til Østmarka. Vi er nå redde for 

at spørsmålet om ferdsel rundt vannverkets 

drikkevannsinntak i Børtervann skal føre til 

en ny uthaling av saken. I følge kommunens 

skogbrukssjef skal det nå utarbeides en regu-

leringsplan i forbindelse med oppgradering 

av vannverkets inntak i Børtervann. Østmar-

kas Venner synes dette arbeidet har tatt ufor-

holdsmessig lang tid og at forholdet rundt 

ferdsel ved vannverkets inntak burde vært 

avklart for lengst. I følge Enebakk Avis fast-

holder Oppegaard at han ønsker ingen «gra-

tispassasjerer» til sin «kulturelle» virksomhet 

på eiendommen, og at han vil benytte enhver 

anledning til å nekte folk å benytte gårdsveiene. 

Dersom det også blir snakk om en ekspro-

priasjon for å få anlagt en sti over eiendom-

men Børter for å sikre ferdselen nordover, 



  

frykter vi nye år med uthaling av hele 

saken. 

Ekebergdalen er en kulturhistorisk perle som 

blant annet er levendegjort i boka Drømmen 

og hjulet av Jens Bjørneboe. Det er en stor 

skam at denne delen av Ekebergdalen og Øst-

marka er stengt for allmennheten. Et min-

stekrav fra Østmarkas Venner er at det nå 

blir fortgang i arbeidet med å etablere en 

turvei, i tråd med vårt opprinnelige forslag, 

mellom eiendommene Børter og Ekeberg, 

noe som ikke berører noen av gårdstunene. 

Denne stien vil sikre ferdselen mellom Eke-

bergdalen og Rausjø og videre vestover. Sam-

tidig med dette må myndighetene få slutt på 

de lovløse tilstandene på Børter og sørge for 

at allmennheten også får ferdes fritt i områ-

det fra Fudalen og Kølabånn, via Børter og 

til Ekebergdalen.


