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Atkomst til Østmarka fra Ekebergdalen i Enebakk 
 

Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd har gjennom en årrekke mottatt klager fra 

friluftsfolk som har blitt bortvist og utestengt fra de gamle veiene inn til Børtervann over 

gårdene Ekeberg og Børter. Det er ytterst beklagelig at det her utvises en grunneierholdning 

som vi sjelden møter i dagens samfunn. Motviljen mot å legge til rette for ferdsel over disse 

eiendommene er med på å undergrave respekten for grunneiernes rettigheter, og bidrar i siste 

instans til at folk ser behov for å innføre et strengere lovverk som sikrer allmennhetens 

ferdsel.  

 

Østmarkas Venner har i flere møter med grunneierne på de to nevnte gårdsbruk forsøkt å 

finne en minnelig løsning. Vi har også befart en alternativ trase mellom de to gårdene. Vi har 

erfart at det ikke er vilje til å imøtekomme ønsket om ferdsel inn til Østmarka via de gamle 

gårdsveiene eller ved en alternativ trase mellom gårdene. 

 

I år har Børter gård satt opp en kraftig, lukket port som hindrer enhver atkomst til gården, 

også den alternative traseen mellom gårdene. Turgåere som kommer fra skogen på vei mot 

bygda møtes også av store gjerder og stengte porter som hindrer all ferdsel over et stort 

område. Grunneieren på Børter skaper med sin svært negative og provoserende holdning til 

turgåere en uhyggestemning i denne delen av Østmarka, noe vi ser svært alvorlig på.  

 

Enebakk kommune har tidligere engasjert seg i saken, og har atkomst til Børtervann som 

prioritert tiltak i sin friluftsplan. Det kan synes som kommunen også har gitt opp å finne en 

løsning.  

 

Med utgangspunkt i friluftslovens § 1 (definisjon av innmark og utmark) og § 2 (om ferdsel i 

utmark) mener vi at spørsmål knyttet til allmennhetens rett til fri ferdsel er av såpass stor 

prinsipiell interesse at vi ønsker å henvende oss til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

miljøvernavdelingen, og be om at saken prøves rettslig. I denne sammenheng viser vi også til 

domsavsigelsen i den såkalte Sandefjord-dommen fra 1998, der grunneier ble nektet å sette 

opp gjerder, skilt eller andre hindre for å nekte allmennheten tilgang til utmark.    

 



Vi mener også at § 13 i friluftsloven om sjikanøse stengsel her må trekkes inn. Det er særlig 

første ledd som er relevant: ”Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen 

måte vanskeliggjøre den ferdsel som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans 

berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmennhetens ferdsel.” 

 

At Børtevann er en drikkevannskilde forsvarer ikke den holdning som friluftsfolk her møtes 

med, men oppfattes mer som et påskudd for å nekte ferdsel i området. Vannkilden vil kunne 

sikres ved skilting og forbud mot opphold i nærheten av vannet og inntaket for 

vannledningen. 

 

Østmarkas Venner vil presisere at vi ikke krever turvei gjennom tunet på Børter eller Ekeberg 

gård, men et alternativ utenom tunene som kan være akseptabelt for turfolk. Mange slike 

alternativer har vært presentert og diskutert, men i siste instans er alle avvist av grunneierne. 

Også derfor ønsker vi nå å bringe Staten inn i denne saken, for om mulig å få til en fornuftig 

løsning, f.eks. med en atkomst mellom gårdene Ekeberg og Børter. 

 

Vi oppfordrer derfor Fylkesmannen til å se nærmere på denne saken, og stiller gjerne opp 

dersom det skulle være aktuelt med en befaring i området. 

 

For Østmarkas Venner 

 

 

Steinar Saghaug (sign.) 

(leder) 
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