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Nå får du turkart
for nabolaget

«Folk skal få
større bevissthet
om spesielle
steder, som
eventyrskog
med mystikk
og opplevelser»
Hilde Friis,
Naturvernforbundet

Anders Plassen (11) og Ådne Volden Steffensen (10) liker å grille pølser ved Lutvann.

Vil du vite hvor du kan plukke de flotteste
blomsterbukettene, smake blokkebær eller
finne den mystiske eventyrskogen? Nå lages det
naturkart for friluftsperlene like ved der du bor.
THOMAS OLSEN
SVEIN ERIK FURULUND (foto)

Naturkart fra Oslo

eventyrskog, urørt skog med
mystikk og opplevelser, forteller Friis, som tar Aften med
på tur til Lutvann, et lite natureldorado noen hundre me– Det er kjempegøy å komme ut på tur, synes Huseyen Yarar
ter fra Trosterud.
(midten), broren Ali (6) og kusinen Sevgi (5).
– Jeg er ikke så interessert i
trær, men jeg er opptatt av
bær. Blåbærene er blitt røde,
forteller Huseyen Yarar (11)
fra Linderud, som basker
rundt i bærlyng og trolsk skog
med flere familiemedlemmer.

– Hysj! Kanskje vi kan høre
froskenes parringslyd. Det lyder som en motorsag og kan
høres 50 meter unna.
Biolog Hilde Friis i Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus stopper ved en liten
froskedam på vei inn til Lutvann. I ett år har hun kartlagt
alle naturens finurligheter på
seks grønne lokalmiljø-områder i Oslo. Nå kan store og Fisken vaker
små få tips til lærerike opp- – Her ved Lutvann kan du finne mange planter og stor varidagelsesreiser.
asjon, selv om du ikke går så
Eventyrskog
langt. Det er markjordbær
De seks naturguidene som nå her, og det finnes store skogser ferdige, fokuserer alle på områder som har fått stå i fred
steder som ligger i folks nær- lenge, forteller Friis.
områder. De er laget i samarLitt lenger inn ser vi en røykbeid med skoler på stedet. Det søyle stige opp fra rasteplaser lagt inn poster med infor- sen nede ved vannet. Der trefmasjon om kulturminner og fer vi flere unge naturentusieventyrskog.
aster.
– Folk skal få større bevisst– Fisken har vaket mange
het om spesielle steder, som ganger, men har ennå ikke

Hilde Friis i Naturvernforbundet står bak naturkartene.

vært på, sier Anders Plassen
(11) fra Mortensrud, som prøver seg med fiskestang ved det
blikkstille vannet. Han har ofte tatt med seg kompiser og
pappa på tur. Denne kvelden

hadde han lyst til å ta med telt
og overnatte ved Lutvann.
– Men pappa ville ikke, han
sa det var for kaldt, sukker
Anders oppgitt.
thomas.olsen@aftenposten.no

Et prosjekt fra Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus for å øke barn og unges naturglede, kunnskaper og fysiske aktivitet.
Ved hjelp av kartene kan du for eksempel
finne gode blåbærsteder, lære om planter, miljøproblemer og dyr. Også fokus
på kulturminner, eventyrskog og fugleliv.
Hittil er følgende hefter trykket opp:
Årvollåsen
bydel Bjerke v/Lars Grasmo,
tlf. 92 83 48 19
Fra Stovnerbakken til Liastua
bydel Stovner v/Reidun Myster Beier,
tlf. 23 47 10 06
Lutvannsområdet
bydel Alna v/Tone Midtskogen,
tlf. 23 47 99 53
Ammerud
bydel Grorud v/Marthe Bratsvedal,
tlf. 23 42 18 30
I tillegg kan du på www.noa.no
laste ned følgende naturkart:
Sognsvann-Båntjern bydel Nordre Aker
St. Hanshaugen,
bydel St. Hanshaugen
Ammerud
bydel Grorud
Flere av disse vil bli trykket opp.
I år kommer flere naturkart.
Følg med på www.noa.no

