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INNHOLD
Organisasjon
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Einar Skage Andersen. (1 år, leder)
Tor-Hermann Næss (2 år)
Andreas Eriksen (1 år)
Gunnhild Holmen (2 år)
Christian Fuchs (1 år)
Lise Arnstorp (2 år)
Johan Fegri (2 år).

Fra 1. oktober 2012 har Ellen Kr. Næsje vært tilsatt i 
20 % stilling.

Styrets leder ble på årsmøtet i DNT Oslo og Omegn 
valgt som medlem i rådet.

Styrets leder deltok på DNTs landsmøte i Skien som 
delegat fra DNT Oslo og Omegn.

Medlemmer
Bærum Turlag har 9546 medlemmer. 
Totalt har medlemstallet i 2012 økt litt. Vi registrerer 
imidlertid en tilbakegang  i medlemstallet i Barnas 
Turlag. Medlemstall i de ulike medlemskategorier 
framgår av nedenstående oversikt.

Kategori                   2011       2012 +/-
Livsvarige                         373           383       +10
Hovedmedlemmer          4120         4150 +30
Student/ungdom            289  296 +  7
Skoleungdom             654           661 +  7
Honnørmedlemmer            999 1048 +49 
Husstandsmedlemmer           1905 1969 +64
Medlemmer Barnas Turlag    1170  1039  -131
I alt                          9510  9546 +36

Møtevirksomhet
Det har vært avholdt 10 styremøter. Prioriterte saker i 
styrets arbeid har vært:

1. Utarbeide og gjennomføre årets turprogram.
2. Posisjonere oss overfor Bærum kommune når det 
gjelder samarbeid om  bruk av Nedre Gupu og ut-
vikling av Bærum Turlag som samarbeidspartner i 
kommunens folkehelsearbeid.
3. Vedlikeholde og videreutvikle vår digitale plattform.
4. Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisas-
joner, media, næringslivet og kommunens administras-
jon og politiske miljø.
5. Konsolidere arbeidet i Barnas Turlag Bærum.

Det årlige møtet med styre og administrasjon i DNT 
Oslo og Omegn ble holdt 15. november i Oslo.

Turer og arrangementer
Lagets aktiviteter i 2012 ble presentert i et program-
hefte som ble lansert på lagets årsmøte i mars og ble 
samtidig sendt til alle lagets medlemmer og lagt ut 
i DNTs lokaler i Oslo og på Sæteren gård. 
Programmet ble også lagt ut på steder i kommunen der 
folk ferdes (Sandvika storsenter, Kommunegården, bib-
liotekene, seniorsentrene, sportsforretninger, utfartsst-
eder m. m).

Programmet inneholdt 70 turer og arrangementer, 
flere i samarbeid med andre organisasjoner. I alt har 
omkring 3000 deltakere vært med på våre aktiviteter i 
2012.
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Turer
Turene har i hovedsak vært arrangert på onsdager 
og søndager, mange med betydelig kulturhistorisk 
innhold. Turene gikk i Bærumsmarka, Vestmarka, 
Sørkedalen og på Krokskogen. Turer på kyststien er 
også arrangert. To av pilegrimsvandringene gikk gjen-
nom Oslo. Det har også vært arrangert egen  vandring 
for turledere der det sosiale aspektet og å bli kjent med 
hverandre har vært hovedmålet.

Dugnad
Det har i løpet av året blitt utført 2320 timer dugnad-
sarbeid som omfatter komitè- og styrearbeid, feltar-
beid og turledervirksomhet.

Det er blitt arrangert veddugnad på Presthytta.

«Kom deg ut dagen» vinter og høst
Begge «Kom deg ut»- dagene gikk av stabelen på Ne-
dre Gupu i Vestmarka. 

Vinterens «Kom deg ut» ble arrangert i bitende kulde 
i februar. 200-250 deltakere var innom arrangementet 
og deltok bl.a. i natursti, leik, hundespannkjøring og 
bålkos med pinnebrødsteiking. Turbo var også ivrig 
deltaker.
Arrangementet var i samarbeid med Asker Turlag og 
DNT Oslo og Omegn.

Høstens «Kom deg ut»- arrangement i september 
samlet 500 deltakere i flott høstvær. Pinnebrødsteik-
ing på bål ved gapahukene, leik i apparater på naturens 
premisser, natursti og utlodning var populære aktiv-
iteter. Turbo deltok også.
Leder i DNT, Berit Kjøll, og flere i DNTs sentraladmin-
istrasjon var til stede på arrangementet.

Arrangementet var i samarbeid med DNT Oslo.

Opptur
Opptur er et landsdekkende arrangement i mai for alle 
8. klassinger som ønsker å delta. For skolene i Asker og 
Bærum var det et fellesarrangement med Nedre Gupu 
som base. I alt 1200 elever var påmeldt.

Arrangementet var i samarbeid med Asker Turlag og 
DNT Ung.
 

Ekstern representasjon og møtevirk-
somhet
Bærum Turlag har vært representert blant annet på 
følgende møter, konferanser og arrangementer:

Bærum kommune:   «Verdens aktivitetsdag
Bærum kommune:  «Helsetorget» i Sand-
vika storsenter
Asker Turlag:   Årsmøte
Bærum natur- og friluftsråd: Årsmøte
Bærum Naturvernforbund: Årsmøte
DNT Oslo og Omegn:  Årsmøte
Bærum kommune:  Byfest i Sandvika
Kystleder i Norge  Seminar på Hvaler
Løkeberg skole:  Informasjonsstand
Bærum kommune:  Eldredagen
DNT Oslo:   Seniorgruppa
Faglig Forum:   Konferanse om natur 
og kultur som folkehelse
Bærum kommune:  Folkehelsekoordinator
Bæum kommune:  Frisklivsprosjekt

Kurs
Tre av lagets medlemmer har gjennomført nær-
turlederkurs og vil i framtida være med som turledere/
assistenter.

Samarbeid
Bærum Turlag har i løpet av året utviklet et godt 
samarbeid med andre organisasjoner og offentlige 
myndigheter. Her nevnes DNT Oslo og Omegn inklu-
sive Barnas Turlag på Sæteren gård, Bærum kommune, 
Asker Turlag, Ringerike Turistforening og Bærum 
Historielag. Et samarbeid ble også innledet med ori-
enteringsklubber (flaggsprettklubbene og Fossum IF) 
og idrettslaget for funksjonshemmede i Bærum (Vivil 
idrettslag).
I næringslivet har vi en samarbeidsavtale med Bull Ski 
& Kajakk.

Budstikka
I pressen har Budstikka vært turlagets viktigste samar-
beidspartner. Vi har fått bred dekning (dobbeltside på 
fredager) blant annet når det gjelder  pilegrimsprosjek-
tet, «Kom deg ut dagen» i september, presentasjon av 
stiryddere og «Barna til topps på Kolsås».
Enkeltturer har også fått betydelig omtale på hel- eller 
halvsider. Eksempelvis nevnes pilegrimsturene, tur til 
Svarttjernsdemningen, kulturhistorisk vandring om 
fleskummalerne, m.fl. 
Ellers har artikler om turprogrammet, rekruttering 
av tillitsvalgte, programdugnad m.m. fått omfattende 
presentasjon.

I tillegg er samtlige turer og arrangementer blitt 
bekjentgjort i «Hva skjer spalten» i Budstikka.

Stirydding
Bærum Turlag vedtok på styremøte i desember 2011 
at vedlikeholdsarbeid og rydding av stier i markene 
i Bærum kommune bør knyttes nærmere opp mot 
Bærum Turlag. 
I løpet 2012 har det vært holdt avklarende møter med 
DNT Oslo og Omegn, områdelederne for Bærums-
marka, Krokskogen sør og Vestmarka nord der det har 
vært generell tilslutning til Bærum Turlags synspunkt. 
Det har også vært avholdt et idédugnadsmøte for 
områdeledere, stiryddere og andre interesserte på 
Sæteren gård.
På et møte mellom DNT Oslo, områdeleder for 
Bærumsmarka, stiryddergjenger i Bærumsmarka 
og Bærum Turlag ble det fastsatt prosedyrer for den 
formelle prosess mellom partene før stiryddingsarbeid 
kan settes i gang.
Det er nå 3-4 dugnadsgrupper i arbeid i Bærums-
marka og én gruppe for Vestmarka nord. Krokskogen 
sør er organisert i tre roder (Rognlia, Rykkinn nord 
og Kjaglia). Alle gruppene er velfungerende, og det er 
utført godt arbeid i alle markene i 2012. Omkring 30 
personer er knyttet til stiyddingsarbeidet. 
Vår ambisjon er også å få i gang en stiryddergjeng for 
Kolsås- Dæliområdet. Rapporter fra stiryddingsgrup-
pene er vedlagt bakerst i årsrapporten.

K
om

 deg ut dagen
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I 2012 var det totalt annonsert 18 arrangementer for barn i Bærum Turlags program. 10 av dem i egen regi og 8 i 
regi av Barnas Turlag i DNT Oslo. På Reverock var vi representert med infostand.
Kom deg ut-dagene og Opptur kan vi regne som store suksesser. Disse arrangementene vil fortsette også i 2013. 
Generelt kan vi si at turer og arrangementer, kombinert med annen aktivitet, trekker mest folk.
Pizzabaking, fugletur og risottolaging over bål hadde veldig bra oppslutning, mens måneskinnsturen, toppturen 
til Kolsås og helgeturen til Brunkollen hadde mindre deltakelse. Dette tar vi konsekvensen av i turprogrammet 
for 2013. 
I år vil vi satse på noen helgeturer, også i fjellet (blant annet Gaustatoppen) klatrearrangementer og mye mer. Vi 
har imidlertid beholdt de turene som viste seg å være populære i fjor.
Nytt i år er også «Barna til topps» i 2013. Idéen er å sette opp fem poster på topper i Kolsåsmassivet. Har man 
stempel fra hver topp i sitt «Barna til topps»-pass, venter det en premie. Den blir delt ut på Kom deg ut-dagen 1. 
september på Nedre Gupu. Dette blir spennende!
Vår ambisjon for framtida er å involvere oss mer i barnearrangementene på Sæteren gård, som i dag arrangeres 
av DNT Oslo v/Barnas Turlag. Dette ønsker vi å gjøre gradvis med god assistanse fra dagens arrangører.

Nedre  Gupu
Husmannsplassen Nedre Gupu i Vestmarka er satt i 
stand av Bærum kommune for flere millioner kroner. 
Stedet har vært i bruk i over ett år, men offisiell åpning 
vil først skje våren 2013. For turlaget er det ønskelig å 
ha et godt samarbeid med Bærum kommune om bruk 
av Nedre Gupu.
Til nå har vi brukt stedet til fire større arrangementer; 
tre ganger til den såkalte «Kom deg ut»-dagen og én 
gang til Opptur, arrangement for alle åttendeklassin-
gene i Asker og Bærum. To av arrangementene har 
vært i samarbeid med Asker Turlag. DNT Oslo v/Bar-
nas Turlag og DNT Ung har også vært medarrangører.

Sæteren gård
Bærum Turlag ønsker å bruke Sæteren gård til møter 
og arrangementer. Av slike aktiviteter i 2012 kan 
nevnes, styremøte, progrmadugnadsmøte og stiryd-
dermøte, Turlaget har også deltatt med dugnadshjelp 
på Reverock og hatt informasjonsstand på «Kom deg 
ut»-dagen i september.
Bærum Turlag ønsker i framtida å ytterligere ta Sæ-
teren gård i bruk for sine møter og arrangementer. Vi 
ønsker også å bidra ved Barnas Turlags arrangementer 
på gården.

Økonomi
Lagets inntekter har i hovedsak bestått av andel av 
medlemsavgift fra DNT Oslo og Omegn for medlem-
mer bosatt i Bærum. I tillegg har Bærum Turlag fått 
overført midler fra Bærum kommune på kr. 40.000.-, 
øremerket til «Aktiv aldring»-prosjektet og folkehelse-
formål.
Alt arbeid i Bærum Turlag gjøres på dugnad, og det 
påløpert minimalt med utgifter. Alle turer og arrange-
menter er gratis for deltakerne. I de tilfellene det er 
kostnader, dekker Bærum turlag disse over driftsbud-
sjhetet.
Det henvises for øvrig til lagetsregnsskap annet sted i 
årsrapporten.

B
arnas Turlag
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Bærum, 19. mars 2013
Styret i Bærum Turlag

Framtidsplaner
Høy kvalitet på turer og arrangementer
Bærum Turlag vil drive en kontinuerlig kvalitetssikring 
av sine turer og arrangementer. Et bevisst arbeid vil 
bli nedlagt for å utdanne turledere. Et mål er at alle 
turer skal ha en turleder og en assistent med godkjent 
turlederkurs.

Profesjonalitet i den daglige driften
Bærum Turlag vil arbeide for å få økt profesjonell 
bemanning. Et langsiktig mål vil være å ha en person i 
full stilling for Bærum Turlag.

Partnerskap for folkehelse med Bærum kommune
Bærum Turlag ønsker å være en positiv medspiller 
for Bærum kommune. I tråd med den såkalte sam-
handlingsreformen, som trådde i kraft 1. januar 2012 
der kommunale myndigheter i folkehelsearbeidet 
oppfordres til å inngå forpliktende samarbeid med de 
frivillige organisasjoner, ønsker Bærum Turlag å inngå 
en partnerskapsavtale for folkehelse med kommunen.

Økte inntekter
Skal Bærum Turlag utvikle seg videre, trenger laget 
flere inntekter. 
Vi vil arbeide for å øke medlemstilskuddet fra DNT 
Oslo og Omegn. Vi vil også se på muligheter for å 
skaffe oss kommersielle inntekter, f.eks ved sponsing 
av arrangementer og annonseinntekter i program og 
på flyveblader.
Et inntektspotensiale finnes også i Norsk Tippings 
såkalte grasrotandel.
Søknader om kommunale tilskudd til drift, prosjekter, 
spesifikke folkehelsetiltak, stirydding, etc. vil også bli 
fremmet.

Annet
Bærum Turlag ønsker å starte en ungdomsgruppe som 
også kan drive med fjellsport. Vi vil i 2013 også ha 
mer oppmerksomhet rettet mot trilleturer for nybakte 
foreldre. Aktiviteter langs kysten i Bærum vil være et 
langsiktig mål for Bærum Turlag.

Mål
Bærum Turlag skal være den toneangivende folkehel-
seaktøren blant de frivillige organisasjonene i Bærum.

R
egnskap

Einar Skage Andersen
Styreleder

Tor-Hermann Næss

Johan Fegri

Lise Arnstorp

Christian FuchsAndreas Eriksen Gunhild Holmen

Bærum Turlag

Resultat

Inntekter 2012 2011

Medlemskontingent 293 206         286 460         
Bidrag 20 000           -                 
Turer/ arrangementer -                 -                 
Folkehelsebidrag 20 000           -                 
Div. inntekter -                 

Sum Inntekter 333 206         286 460         

Utgifter
Turkostnader 13 742           74 300           
Utstyr 19 595           4 014             
Kurs og møter 19 802           4 813             
Markedsføring 125 112         890                
Styremøter/årsmøte 17 075           1 009             
Diverse 5 642             4 572             

794                
NOTE 1.
Sum utgifter 200 968         90 392           

Driftsresultat 132 238         196 068         

Finansposter
Renteinntekter 386                222                
Bankomkostninger 61                  

Netto finansposter 325                222                

Årsresultat 132 563         196 290         

Balanse

Eiendeler

Bank pr.  31-12-12 314 099         257 535         
Fordringer DNT Oslo og Omegn 14 754           3 255             

Sum eiendeler 328 853         260 790         

Gjeld og egenkapital

Egenkapital pr. 01-01-13 196 290         -                 
Årets resultat 132 563         196 290         
Gjeld -                 64 500           

Sum gjeld og egenkapital 328 853         260 790         

NOTE 1.
i fjor 2011 oppsett var 

74 300           Turprogram
4 014             Kom deg ut - dagen 
4 813             Div. Utstyr

890                Nærlederkurs
1 009             Markedsføring
4 572             Styremøter/ turledersamling

794                Diverse

90 392           

Fra 2012 følges det nye oppsettet for regnskaps poster. 

Regnskap 2012
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Rapportskjema for arbeid på stier 
 
 Område: Krokskogen Sør År:  2012  
            
  Områdeleder:  Håkon Breivik Myhr 

  Assistenter: 
 3 faste assistenter: Ole Kristoffersen (rodeleder B), Tanja 
Storløkken (rodeleder B), Andreas Eriksen (rodeleder B)  

     + Skiltdugnad Bærum: Paul Barthel og Erik Arnkvern 

    
 + Rydde/merkedugnad Hole: Gutteklubben Ugrei ved Gunnar 
Fimland, Jon Fonder, Håkon Gjelstad og Hans Jørgen Aabol 

     + Ryddehjelp Bærum Arild Holeengen 
 

Informasjon som skal inn i DNT Oslo og Omegns årsrapport 
Totalt antall arbeidstimer (antall arb.timer x antall 
personer):    
 

Sum 320 t, hvorav: 
Bærum 230 t 
Hole 90 t 
Håkon 220t,andre 100t  

Omtrent hvor mange km blåmerkede ruter har du 
ansvar for (Stier og blåmerking langs vei)? 

Sum 84 km, hvorav: 
Bærum 44 km 
Hole 40 km 
+ 11km prosjektert 

Hvilken metode har du brukt for å komme frem til dette 
tallet (kart, orienteringskart, GPS, trillehjul, e.l.)? 

GPS 

 

Informasjon til bruk i administrasjonen og i Rutegruppas årsrapport  
Hvor stor andel av stiene er 
gått over i løpet av sesongen? 

Bærum;ryddet 100%, merket 85% (15% i 2011) 
Hole; ryddet 98 %, merket 25 %(75% i 2010/11) 

Hva har du brukt mest tid på i 
året som har gått? 

- Inspeksjon med småarbeider 

- Større arbeider (spesifiser)* 
 
Kommentarer dersom noen av 
punktene over har tatt vesentlig 
mer tid enn normalt. 
 

Omfattende synfaring, rydding og merking i 
Bærum (105 t) 
Oppsetting av 18 nye staker og 42 nye skilt på 
dugnad i Bærum + flytting av gamle skilt (95 t). 
Omfattende rydding og merking av turveien 
Nes- Sundvollen, overtatt for Hole kommune. 
Ryddedugnad Hole, turveien og prosjektert sti. 
Sti- og skiltplan for Krokskogen Sør, inkludert 
oppdeling i 5 roder med rodekart og 
skiltbestillinger. (40t) 
Samarbeid med Bærum Turlag. 

Omtrent hvor mange skiltpunkter og skilt er det i 
ditt område: 
 

Status ikke aktuell. Laget ny 
skiltplan for 2011-2013. 
 

Hvor mange skiltpunkter og skilt er det  
- satt opp siste året? 
- reparert siste året? 

42 nye skilt på 27 skiltpkt. 
18 nye staker på skiltpkt. 
20 gamle skilt på 15 skiltpkt. 

 

Vestmarka N ble i praksis innlemmet i Bærum Turlag i løpet av dette året. Vestmarka N 
omfatter også mindre områder i Asker, Lier og Hole kommuner.  For alle praktiske formål regner 
vi med at hele Vestmarka N tilhører Bærum Turlag.  Innen Vestmarka N er det ca 50 km blåmer-
kete stier, 56 skiltpunkter og 120 skilt. Enkelte skilt er rene opplysningsskilt som for eksempel på 
gamle setervoller.  

HJB deltok på et møte i Bærum kommune i januar vedrørende merking til Nedre Gupu.
HJB deltok på en befaring den 19.06.12 med Eivind Bjerke i Skiforeningen i forbindelse med utbedring 
av skiløypa rett sør for Bråtan på en strekning der det er felles trasé for blåmerket tursti  og skiløype. 

Det var unormalt mange vindfall denne sesongen. Dette skyldtes i stor grad stormen Dagmar i mel-
lomjulen  2011. På tre små områder med svært mange vindfall på Haveråsen, litt sør for Persbonn og 
et område mellom Bjørumsaga og Økrisetervollen har grunneierne Løvenskiold og Bærum kommune, 
etter forespørsel, sørget for å rydde opp i løpet av sommeren.   
En ”privat” blåmerking fra Ringikastet til Ramsåsen har vi malt over med gråmaling. Denne merkingen 
kunne lett skape forvirring for ukjente turgåere. Forsøk på å finne frem til hvem som står bak denne 
merkingen har ikke ført frem. Tidligere var det blåmerker langs veier og stier tvers over dalen mellom 
Kattås og Kolsås stasjon.  I år har vi fjernet/malt over merkene fra Kattås til Kirkerud.  Resten tas neste 
år. I dette området har Bærum kommune satt opp skilt langs gangveiene. Det er neppe noen som i dag 
legger ut på tur til fots fra Kolsås for å gå tur i Vestmarka.
Et forslag om å sløyfe en svært lite brukt blåmerket sti fra Rustan ved E-16 til Godtland er godtatt av 
AU/OOT i høst og merkene vil bli fjernet/overmalt neste vår.  
Bemanning: Hans Jacob Bakke (områdeleder), Aage Teien (sluttet våren 2012) og Aagot Bakke.
Inntil denne våren var vi tre personer som deltok i vedlikehold av stiene. Aage Teien sluttet i vår etter 
mange års god innsats.  Denne sommeren har undertegnede pluss kona derfor vært alene om jobben. 
Området er for stort for bare to personer og vi bør helst være tre-fire for en rimelig arbeidsinnsats.  To 
”pensjonerte” o-løpere, Helge Lye og Einar Hoff, har sagt seg villig til å bidra med vedlikeholdet fra 
våren 2013.

Alle stier er gått over minst en gang i løpet av sesongen. Alle stier anses å være i godt brukbar stand.
I år har vi brukt 239 timer i marka uten å regne med kontorarbeid. Denne sesongen har vi satt opp ni 
nye skilt. Det er ikke nødvendig å skifte ut mange skilt i årene fremover.  Siden det for tiden settes opp 
mange nye skilt i Krokskogen S så kan vi utmerket godt klare oss uten nye skilt i 2013 for å begrense 
utgiftene. Ellers er det ingen planer om kostbar innsats i 2013. 

Vestm
arka nord

 Rapport fra stiryddergruppene

K
rokskogen sør
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Fossum
gjengen

Fossumgjengen har bestått av Svein Lie (leder), Bjørn Berre, Erling Ihle, Henrik Schoubye, 
Knut Sem og Leo Randa. I 2012 har vi gjennomført aktivitetene som er beskrevet nedenfor. 
Vi har også tatt med noen kommentarer om aktuelle problemstillinger som vi er opptatt av i 
forbindelse med dugnader og skiltplaner.

Utbedring og merking av stier 
I alt er dette arbeidet anslått til ca 150 arbeidstimer, særlig i form av regelmessige dugnader på 
mandager (kl 10-14). Det har dreid seg om kvisting, drenering, enkle kavler, og spesielt har det vært 
mange store vindfall som har krevet mye innsats. Noen detaljer:
• Rydding av voldsomme vindfall på strekningene Sæteren-Nygård, Østernvann-Haslumseter, 

Haslumseter-Øyervann og Haslumseter- Tjæregrashøgda, samt en en rekke mindre vindfall.
Rydding (og en del nødvendig merking) av stiene Østernvann-Eiksbakk/Dæliseter,  Østernvann-
Haslumseter (begge disse forts. fra 2011), Fossum -Østernvann (alle tre traseene), Haslumseter - 
Øyervann (fram til brattbakken) og Haslumseter- Tjæregrashøgda (søndre halvdel).

Synfaring og planlegging
Arbeidet utført av SL og BB, i alt størrelsesorden 70 arbeidstimer. Delvis har det dreid seg om hyp-
pige turer med synfaring av stier og skilt, og delvis har det handlet om å systematisere observas-
jonene, skrive dem ned og planlegge tiltak. Spesielt nevnes dette:
• Så godt som alle blåmerkete stier i Bærumsmarka er synfart i løpet av året, og særlige behov for 

rydding er behørig notert (se nedenfor). 
• Nesten alle skiltpunkter er besøkt, og teksten på hvert skilt er notert og registrert (egen oversikt 

er laget, vil bli tilsendt senere etter fullføring). 
• For området syd for Østernvann er det på forespørsel fra Rolf Eric Toverud laget en egen over-

sikt, som også inneholder detaljerte forslag til revisjon av skiltene og delvis også nedlegging av 
stistumper (se vedlegg, sendt tidligere til Rolf Eric og Bærum Turlag.) Vi ser det som ønskelig at 
det blir tatt noen avgjørelser på bakgrunn av disse forslagene.

• Vi har «gått opp» forslag til ny trase mellom Muren V og Nygård, samt ny sti fra Sæteren N inn 
på Pilgrimsleden mot Øverland. 

Stier og områder med særlig behov for oppmerksomhet i 2013  
Her følger en liste over det vi oppfatter som særlige aktuelle endringer/forbedringer:
• Området rundt Tjæregrashøgda. Dette er i mer enn en forstand Bærumsmarkas høydepunkt, 

men stiene i området er til dels svært bløte og kan med fordel forbedres. En tørrere vei opp kan 
gjøre toppen lettere tilgjengelig (se nedenfor).
• Dette angår spesielt stien fra Hvitsteinvann, den første delen følger skiløypa, som er en 

svært dårlig og klissvåt trase for fotgjengere. Vi har planer om å finne en bedre og tørrere 
rute fra Triungsvann til Tjæregrashøgda og kommer eventuelt senere tilbake med et de-
taljert forslag om dette.

• Men også stien fra syd går delvis i svært vått lende, og for de fleste vil det være mye bedre å 
gå/småklyve rett opp mot toppen fra syd. Vi vil igjen foreslå at denne stumpen blir merket 
med skilt, men kanskje markert som «(bratt)» og med et tau ovenfra til hjelp under glatte 
forhold.

• Området rundt Muren og Nygård bør vurderes spesielt, vi har tidligere kommet med flere for-
slag og gjentar dem her: 
• Muren-Øyervann (nordre trase) bør vurderes lagt ned. Vi vurderer den til å være både 

unødvendig og farlig (svært glatt) i dårlig vær. Alternativt trengs det et meget stort vedlike-
holdsarbeid på gangbanene.

• Det vil være en stor fordel med en mer direkte sti fra vest for Muren og til Nygård, vi har 
foreslått en trase helt nederst ved jordekanten syd for våningshuset på Muren og over bek-
ken.

• Det er et stort behov for bedre stisystem til Sæteren, både fra Øverland og fra Haga. Dette burde 
kunne etableres i 2013.

• Fra Øverland har vi anvist en trase via Pilgrimsleden og som krysser veien omtrent ved Holen. 
• Fra Haga er det flere muligheter, vi kan gjerne foreslå en god trase.

• Vi oppfatter at det som prinsipp bør gå blåmerkede ruter fra viktige utfartssteder/parkeringsplasser.  Det 
virker derfor ulogisk at noen populære stier/veier ikke er blåmerket. Vi tenker her spesielt på rutene Nordli-
Lund og Fossum-Østernvann S (demningen) vestlig rute (evt også med start ved Østernvannsvingen).  Vi 
foreslår også at det etableres en blåmerket sti videre fra denne demningen til Østernvann NØ. Denne har  
Løvenskiold allerede gitt sin tilslutning til i forbindelse med vårt tidligere forslag om blåmerking  Østernvan-
net rundt (som for øvrig ikke ble godkjent).

Noen kommentarer etter felles møte mellom de tre stigruppene 29/10
• Vi ble enige om en fordeling oss imellom, og at de tre gruppene til sammen omtrent kunne dekke området 

Fossum-Bogstadvann-Årnes-Abbortjern-Mærraskallen- Triungen-Tjæregrashøgda-Haslumseter- Brunkollen-
Skriverberget-Nygård-Øverland-Ankerveien. (Men vi ser det ikke som umulig at våre grupper kan dekke et 
noe større område, f.eks. utvidet mot Hvitsteinvann og/eller mot Burudvann og/eller mot Skrubbdal.)

• Det betyr at det synes å være et behov for en gruppe i Lommedalen (området Stein-Burud-Tobonn-Vensåsse-
ter), en i Sørkedalen (Skansebakken -Fløyta – Hvitsteinvann) og en gjeng med ansvar for Kolsåsområdet-
Dælivann-Gjønnes). Det er ønskelig at BT bidrar med å rekruttere slike grupper.

• Når det gjelder skiltene (se ovenfor), så har vår gruppe tidligere levert en skiltplan for området Fossum-
Østernvann (vedlagt) og er nesten ferdig med en detaljert oversikt for hele Bærumsmarka. Vi venter på at 
noen avgjørelser blir tatt, og at disse kan bidra til å sette standarder for bedre konsistens når det gjelder antall 
skilt, stedsnavn (skrivemåte, antall og hvilke steder) samt avstandsangivelser på skiltene.  Det er viktig at vi 
får en klar beskjed om framgangsmåte ved bestilling og montering av eventuelle nye skilt. 

Det har vært en aktiv sesong, mye dugnadsarbeid er utført, men en god del gjenstår og får vente til neste år. Vi 
håper på en fin vinter med ikke så mye vindfall som i år.

Svein Lie

Forslag til revisjon av skilt i området Fossum – Østernvann 
Bjørn Berre og Svein Lie 
September 2012

Dette notatet er et helhetlig forslag til revisjon av «blåmerkete» skilt i nevnte område, vi kan kalle det 
«Lathusåsen» i litt vid forstand. Forslaget er utarbeidet etter anmodning fra Rolf-Eric Toverud og tar for 
seg alle stier og skilt innenfor avgrensningene Ankerveien i sør, Lysakerelva i øst, like nord for Østernvann 
i nord, og veien Østernvannsvingen-Østernvann i vest. Bakerst i dette dokumentet er et kart som angir 
alle omtalte stier og skiltpunkter.
Premissene for våre vurderinger har vært to forhold. For det første er det kommet henstillinger om å redusere 
skiltmengden i marka, og for det andre er det et behov for å rette opp informasjon om avstander, steder og stier 
som ikke (lenger) er like relevante.  Skiltene som står oppe nå, er delvis mange år gamle og delvis nyere, og det 
har ført til at det er svak logisk sammenheng i teksten på de ulike skiltene. 
Vi har besøkt samtlige skiltsteder og notert nøye hva det står på samtlige skilt i området. I tabellen nedenfor har 
vi sammenfattet nåværende situasjon samt våre forslag om endringer. Merknadskolonnen viser vårt forslag til 
hva som bør gjøres med hvert av skiltene. Det foreslås fjerning av flere skilt. Noen få foreslås beholdt uendret, og 

mange foreslås revidert. I kursiv skrift, grønn, er det vist hvilke konkrete forslag til nye skilt eller endringer av 
skilt (endrete steder og/eller avstander).

Forslagene medfører at flere nåværende skiltsteder og korte stistumper nedlegges som en del av det merkede sti-
nettet. På Fossumtunet er det to alternative forslag for skilting i retning vest, ett eller to skilt. De andre stedene 
hvor to skilt har vist i samme retning, er skiltene foreslått endret slik at teksten får plass på ett skilt.
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Røa Old Boys består av Gunnar Haugen, Helge Torjul Sørensen, Roald Opsahl, Nils Kittilsen, 
Per Thronsen, Jone Strømme  og Ole Riiber som alle har vært aktive i år.   Knut Adeler og Thor 
Thronsen har vært sykemeldt.
Vi har gjennomsnittlig vært 4 mann pr gang  og regner med at vi totalt har jobbet ca 120-140 
timer
Vi har følgende ryddet eller etterryddet følgende stier:
 
1) Østernvannsvingen - Skytterkollen 2) Østernvannsvingen - til krysset nedenfor Pistolbanen 3) 
Østernvann NØ - Abbortjern  4) Abbortjern - Merraskallen 5) Merraskallen - Skrubbdal (ikke ned-
erste del)  6) Skytterkollen - Brunkollen (inkl Skuta)  7)  Skytterkollen - halveis til Muren/Nygård 8)
Brunkollveien ved Skuta - Haslumseter 9) Brunkollen - Haslumseter vestlig rute) 10) Østernvannsv-
ingen - Fossum Lysløype  11)  Ankerveien - Minnesmerkene - Skytterkollen
 
Vi har lagt ut gangbaner flere steder, ryddet vindfall og satt opp merkesaur.  Har merket Muren-
Brunkollen
 
2) Fått nøkkel - meget bra.
 
3) Fått aksept for å bestille materialer for gangbaner på Fossum Bruk  - meget bra.  Vi skal belaste 
DNT Oslo's konto med angivelse av navn på rekvirent (Ole Riiber, Svein Lie eller Christian Børs 
Lind) og angivelse av hvor materialene skal brukes.   Forutsetning må være forhåndstillatelse fra 
Rolf Eric Toverud, Janet Bydal, Einar Skage Andersen eller Johan Fegre. 
 
4) Foreslår at DNT Oslo/Bærum Turlag inviterer løypebasen i Skiforeningen med ansvar for løypene 
i Bærumsmarka til møte for å finne samarbeidsmuligheter.
 
5)  Anser det som svært viktig at DNT Oslo/Bærum Turlag utvirker at tillatelse blir gitt for merking 
av 
            a) veien fra Ankerveien til Lund.
            b) veien/stien fra Haga til man treffer stiene til Sætern/Nygård
            c) Fossum lysløype opp til demning Østernvann SØ og videre til ØsternvannNØ
 
6)  Vår ryddegjeng har som mål for neste sesong å vedlikeholde og ytterligere forbedre de stiene vi 
har ryddet hittil som nevnt ovenfor junder pkt 1).
 
7)  De gjenstående startsteder for turer i Bærumsmarka som Skansebakken, Tobonn, Burud P.plass, 
Levre, Gjettum, Stein og Øverland,
anser vi riktig at Rolf Eric Toverud og Bærum Turlag tar ansvaret for å finne nye ryddegjenger til.  
Om helt nødvendig vil selvfølgelig være behjelpelig med å finne frem til aktuelle navn som kan 
spørres.  Vi regner med at de mest sannsylig finne i miljøene i idrettsklubbene som Sørkedalen, 
Lommedalen, Bærum Skiklubb, Bærums Verk, Haslum og Hosle/Øvrevoll.
 
8)  Vi tror behovet for gangbaner er betydelig.  Der hvor det er særlig vått, kan stiene lett i bredden 
svulme opptil 15-30 meter.   
I Jotunheimen har en rekke steder takk konsekvensen av dette.  Prioritert behov vil bli registret 
neste år.
 
Meningen er at dere også får en rapport fra Fossum Gjengen (som også  forvener svar på skilt 
spørsmålet) og fra Røa Juniors.
 
mvh Ole Riiber

“R
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Røa Juniors (gjennomsnittsalder 70 år) består av 15 nåværende/tidligere skiløpere.  Gruppen 
er ny, ble først startet opp i slutten av september i år og har derfor kun vært aktiv ca. 1 måned, 
hvor foreløpig bare 5 har vært i aksjon med til sammen ca. 30 manntimer.
 
Følgene stier er ryddet:
1.      Årnes parkering til Abbortjern (opprinnelig blåmerket sti som krysser det gamle Sjumilsporet 
og følger vestsiden av Tangenåsen. I den senere tid er rødmerket skiløype frem til veien mot Blek-
kevann feilaktig blåmerket.  På 2011 utgaven av kartet “Oslomarka sommer” er riktig sti tegnet inn 
med blått).
2.      Bogstadvannet rundt fra “Bjørnsgårdveien” til veien mot Kråka.  Her må det diskuteres hvilken 
trasé som skal velges på Oslosiden inklusive skilting.
 
Planer for neste år:
1.      Korrigere blåmerkingen langs skiløypa for punkt 1. over, og gjøre en mindre tilpasning i stien 
rett vest for Tangenåsen til å følge en interessant steinrekke.  I tillegg reparere gangbroer på samme 
sti rett etter vei-ende ved Blekkevann.
2.      Rydde stien mellom Triungsvann og Eiksbakkhytta og frem til stidele Haslumsæter/Tjære-
grashøgda.
3.      Vurdere mulighet for å rydde og ta opp igjen umerket sti fra Årnes til Vennerhagan langs 
Sørkedalen.  Denne er sterkt gjengrodd og til dels myret uten gangbaner.
 
For øvrig viser jeg til Ole Riibers rapport angående samarbeid med DNT Oslo/Bærum Turlag.
 
Med vennlig hilsen
Christian Børs Lind 

“R
øa Juniors”
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Store deler av stinettet vest i Bærumsmarka er gått over i løpet av sesongen. Det er nedlagt totalt 
101 arbeidstimer. Mye vindfall etter uværet Dagmar er fjernet fra stiene. Klopper og gangbaner er 
reparert flere steder,  og stiene for øvrig ryddet. Gruppa har bestått av Rolf Eric Toverud, Olav Kjell 
Sagen og Hans Petter Sundsbak. For stirydding ellers i Bærumsmarka vises til rapporter fra Ole 
Riiber, Christian Børs Lind og Svein Lie. 

Rolf Eric Toverud
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