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Prosjektet består i at en ønsker å bruke sprengstein fra kommende vannverkprosjektet på Kattås til å 
fundamentere og opparbeide eksiterende skiløype i Vestmarka til helårs turvei med bæreevne for 
skogsmaskiner. 
Skui Vel vil kommentere den delen av turveien som ligger i vellets område og nærfriluftslivsområde for 
vellets innbyggere, samt påpeke noen generelle forhold som må ivaretas i et slikt prosjekt.  
Det må dokumenters at fordelene for ivaretagelse av natur og for å fremme friluftsliv er så store at den 
eksiterende skiløypen bør oppgraderes til en helårs turvei.  
Det er imidlertid utfra det en ser meget stor risiko for at prosjektet ødelegger naturkvalitet og reduserer 
opplevelsene for friluftsliv slik at prosjektet ikke kan anbefales. 
 
Vi er kjent med at turveien foreslås bestående i oppgradering av eksiterende skiløype traseer:  
Del 1: Jordbrurunden lysløype øst langs Ringiåsen og Sørbråten til krysset ved Askelia.  
Del 2: Askelia – Vestmarkveien v/Ringikastet Her kalt "Vannverksveien"  
Del 3: Vannverksveien – Vestmarksetra P-plass  
Del 4: Vestmarksetra P-plass – syd for Gupu – Furuholmen  
Del 5: Furuholmen – Jongsmåsan– Semsmåsan – Rudsmyr – Furusetbonn –Mikkelsbonn  
Del 6: Mikkelsbonn– Svartvann til  Grønlandveien (skogsbilveien vest av Ramsåsen). 
 
Det refereres til kartskisse vedlagt: 
Delstrekning 1 (Grønn): Jordbru langs vestsiden av Ringiåsen – Sørbråten – krysset mot 

Kattås ved Askelia. 
Vi er forbauset over at denne strekningen er med i prosjektet. 
Dette fordi denne delen ble totalrenovert i regi av IL Jutul i 2016. Skui vel fikk tilsendt nabovarsel og 
deltok med innspill for å bidra til at prosjektet ble best mulig både med ivaretagelse av kulturminner, 
naturkvaliteter og allment bruk. (Ref Skui vel Årbok 2016 s44).   
 
Prosjektet ble gjennomført skånsomt ved å ta hensyn både til registrerte kulturminner og naturverdier i 
området. Det ble spesielt påpekt fra fylkesmannen at særlig naturtypene syd på Jordbru med myr som var 
grøftet burde sikkers mot ytterligere avrenning og heller tilbakeføres til opprinnelig naturtype ved bl.a. 
igjenfylling av grøfter og økt vanntilsig. Dette er for øvrig en naturtype som etter levende skog standarden 
vurderes å ha en buffersone på 30-35 m. Ved bekk er det 10 m kantsone som ikke skal berøres. 
 
Lysløypa på Jordbru øst under Ringiåsen fremstår i dag med gressbevokste kanter med grusbelte ca 2 m på 
midten. (Det var tenkt at de grønne kanten ville bre seg innover, noe som hittil har skjedd stykkevis). 
Angående skogsdrift er den vestre delen av Jordbrurunden, som går under Ramsåsen, oppgradert med 
bærelag for tunge kjøretøy som skogsmaskin mv. Her er det et bredere og kraftigere bærelag (4m) og 
grusbeltet, planlagt til 2m. Dette er heller blitt 3m eller mer og lite gress, men bark på kantene. Traséen 
fremstår som en vei.  
Det er derfor ingen grunn til at en nå 3 år senere skal gjøre om igjen den østre delen under Ringiåsen til å 
kunne kjøre tunge skogsmaskiner. I tillegg har grunneier uttrykt at han tillater å kjøre ut tømmer over sine 
jorder på frossen mark om det skulle bli behov. 
 
Konklusjon Delstrekning 1: 

Denne strekningen bør derfor ikke «oppgraderes» på nytt.  

Det anmodes om at strekningen tas ut av prosjektet. 

Vi foreslår derfor at prosjektforslaget uansett endres til å begynne ved krysset ved Askelia 

sydover mot Vestmarksetra. 
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Delstrekning 2 Gul : Askelia – Vannverksveien  
Denne strekningen har god bredde og er en del barklagt. Kan i en våt sommer ha et par bløte partier. 
Trenger ellers lite oppgradering. Den er grei å både sykle og gå.  
Det kan diskuteres om bark er pent eller ikke, men i mangel av stedegen jord er bark et alternativ da det blir 
til jord. Å tilkjøre jord skal ikke gjøres bl.a. for at det lett medfører innføring av uønskede arter. 
 
Delstrekning 3 Blå : Vannverksveien – Kattåsen vest – Vestmarksetra 
Går parallelt med vannverksveien. Er gresskledd med smal sti i midten. Litt steinete et sted, som kunne 
vært fylt på litt grus/jord.  
  
Denne strekningen går i nordre del parallelt med Vannverksveien. Traséen har lengere gresskledde 
strekninger med et eller to stispor på fast mark i midten. Det er stedvis noe sprengstein som stikker frem og 
noe bark. Den er grei å sykle med vanlig sykkel. Litt fuktig ved et bekkefar.  
 
Traséen går gjennom en spennende dal vest for Kattåsen. Denne lille dalen har registrerte naturtyper på 
begge sider og bør ikke breddeutvides da det kan medføre at truede naturtyper går tapt. Et bekkefar gjør et 
par partier litt våte. Strekningen er fin å gå, har variasjon og helt grei å sykle med vanlig sykkel.  
Traseen fremstår variert og er OK for friluftsliv og tur. 
Trenger minimalt med oppgradering. 
 
I dag fremstår disse strekningene, 2 og 3, fra Askelia og til Vestmarksetra varierte og mer spennende for 
friluftsliv enn en sammenhengende kjedelig «gruset vei» for hele strekningen.  
Vi kan ikke se at skogsdrift i området, med mye veier, skal ha behov for en omfattende omlegging og 
ensformiggjøring av disse traseene. 
 
Generelt om prosjektet skulle realiseres: 

Ikke innby til bilkjøring. 
Turveien/skiløypa skal ikke fremstå som en vei som innbyr til motorisert ferdsel bl.a. med bil. I prinsippet 
kan en på oppgraderte trase, som har grus istedenfor bark og flis, kjøre vanlig personbil med minimal fare 
for å sette seg fast. Det kreves at det gjøres tiltak og tilrettelegging utover skilting slik at det ikke innbyes til 
dette. Tiltaket må ta hensyn til at det er i Marka og ikke urbant veiområde. 
 
Turvei parallelt med eksiterende skogsbilvei flere steder. (Spesielt delstrekning 5 Rød) 
Langs flere strekninger ligger skiløypa nær god skogsvei. Det må vurderes om det er nødvendig å 
oppgradere skiløypa på disse strekningene. Særlig der løypa går over myr.  
Sommerstid kan veien benyttes og skiløypa gå på frossen mark vinterstid som før. 
 
Variasjon i traseen 
De oppgraderte traseer ved Gupu er fremvist som eksempel på hvordan det kan bli. En kommentar er at 
denne traseen har en relativt bred grusstripe (2,5 m) og fremstår mer som grusvei som oppfattes som et 
fremdelement i Marka. Grusstripen bør ikke være bredere enn maksimum 1 meter for å kunne fremstå som 
«sti».  
 
På trasé 4 rundt Gupu er det flere steder fjell og svaberg i dagen. Dette må ikke tildekkes eller fjernes. 
Det er også flere flotte gressbevokste englignende partier, disse bør bevares og tilbakeføres ved at det 
legges jord over hele traseen slik at det opprinnelige gressbevokste og frodige partiene bevares. Disse vil 
kunne holdes nede ved beiting/slått. 
Det er viktig at en beholder den naturlige variasjon i vegetasjonen i og ved turveien slik at en bryter 
ensformigheten som en gjennomgående gruset vei gir.  
 
Erfaringsmessig gir en skogsti en større naturopplevelsesverdi og variasjon enn å gå på en gruslagt vei. 
På sti oppleves nærhet til natur mye sterkere enn på en vei. Ikke minst er det tydelig med barn på tur. De 
blir lett lei og «slitne» og går og sparker i grusen, men kommer de inn på en smal skogsti kvikner de til og 
blir mer oppmerksom på naturen rundt seg, spør og graver.  
 
Å gå på gruset veg er kjedelig både for barn og voksne. Det er ikke alle som triller barnevogn. Det er også 
bedre trening og bedre for ryggen å gå på sti som har variasjon i underlaget enn på en jevn gruset veg. 
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Direktoratet for naturforvaltnings veileder for stier og turveier i Marka tilsier at tilretteleggingsgraden avtar 
etter hvert som en kommer lenger innover i Marka. Dette bør tas hensyn til spesielt på strekningen fra 
Furuholmen til Mikkelsbonn.  
 
Krysning av myr og naturbiotoper 
Hele den foreslåtte trasé går flere steder over eller nær registrerte naturverdier. Dette er særlig myrområder, 
områder med gammel skog og sjeldne arter. Det må påsees at disse områdene ikke skades. 
 
Det må generelt unngås at traseen går over myr. Ved Semsmåsan og Jongsmyr må derfor traseen (5) trekkes 
vekk fra myra. Det samme gjelder flere myrer nordover langs denne strekningen. Det vil være en fordel om 
en samtidig kan sette inn restaureringstiltak for myrene. Det kan bestå i å øke grunnvannstanden gjennom 
igjenfylling av grøfting i myra, stenge avløp av dreneringsvann eller øke tilsiget. 
 
Dokumentere prosjektets bidrag til å redusere utryddelse av arter. 
 Generelt vil vi kreve at det redegjøres for hva prosjektet bidrar positivt med for å øke artsmangfoldet, 
restaurere naturverdier og bedring av miljø.   
Ellers blir dette lett et tiltak som kan medføre større skade enn om skiløypa bare hadde blitt liggende som 
den er.  
Det er viktig i dagens situasjon, med en dokumentert reduksjon i artsmangfold og ødeleggelse av natur, at 
det skjer en endring for å stoppe denne negative utviklingen. (Ref. diverse rapporter bl.a. Naturpanelets 
rapport 6. mai 2019) 
 
Det er i denne sammenheng viktig at hele traseen undersøkes på nytt både angående naturverdier, og 
kulturminner. I tillegg er det i områder med myr og vassdrag viktig med hydrologiske undersøkelser slik at 
skader kan unngås og at tvert imot naturtypenes tilstand restaureres. 
 
Konklusjon 
Dersom prosjektet viser seg bærekraftig og ev. gjennomføres må det dokumenteres at prosjektet medfører 
vesentlige fordeler både for både natur og for opplevelsesverdiene for friluftsliv ved å øke 
opplevelsesverdiene, det oppnås ikke ved forenkling, makeliggjøring (anlegge vei) og skape ensformighet.  
 
Dette vilvære en utfordring å dokumentere da det neppe fremmer friluftslivet å lage flere veier i Marka. Det 
finnes allerede et godt stinett og flere veier i området. Opplevelsesverdiene ødelegges av flere grusede veier 
av skogsveistandard. 
 
En skiløype ligger ofte, og med hensikt også her, over områder som er sårbare sommerstid, som myr og 
naturverdier som vil skades av inngrep. Prosjektet vil derfor før til økt naturinngrepet enten veitraseen 
legges rundt eller over myra. 
 
Det fremkommer at noe av motiveringen er å bruke av steinmasser (gratis?) fra tunnel prosjekter. Dette vil 
dog være beskjedent i forhold til de store mengder (flere millioner m3) som skal tas ut i de mange 
tunnelprosjektene i Bærum, slik at å «dumpe» sprengstein i Marka er også på denne bakgrunn en dårlig ide.  
En totalvurdering tilsier at prosjektet kan ikke anbefales. 
 
Med vennlig hilsen 
Skui vel 
Morten Heldal Haugerud sign 

leder 
 
Vedlegg: Kart over foreslått trasé: Turvei i skiløype Vestmarka. 
c/c  
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Bærum Natur- og Friluftsråd 
Naturvernforbundet i Bærum 
Bærum Elveforum 
Tanum Vel  
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Vedlegg Kart over foreslått: Turveitrasé i skiløype Vestmarka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delstrekning 1 (Grønn): Jordbru -vestsiden av Ringiåsen krysset mot Kattås ved Askelia. 
Delstrekning 2 Gul : Askelia – Vannverksveien – Vestmarksetra 
Delstrekning 3 Blå : Vannverksveien - Vestmarksetra 
Delstrekning 4 Orange –Vestmarksetra -  syd for Gupu – Furuholmen 
Delstrekning 5 Rød: Furuholmen –Semsmåsan – Jongsmyr – Rudsmyr – Furusetbonn- Mikkelsbonn 
Delstrekning 6 Brun: Mikkelsbonn-Svartvann-til Grønlandveien. 

Kartgrunnlag: Turkart Vestmarka Asker Skiklubb 

 


