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Fakta om Godbekken 

Opprettet 4. oktober 2013 

Dal i Nordmarka ved Sognsvann. 

Svært tilgjengelig. 

Areal på 0,8 kvadratkilometer. 

 

 

 

 

I en lang, dyp dal svinger Godbekken seg ned mot 

Sognsvann gjennom gammel åpen skog og gir oss en 

friluftslivsopplevelse verdt å ta vare på for fremtiden. 

Godbekken ble vernet som friluftslivsområde av 

Kongen i statsråd 4. oktober 2013.  
 

Nordøst for Sognsvann i Nordmarka ligger et høydedrag med 

en lang, dyp dal som stekker seg fra nord til sør. De gode 

mulighetene for å få en spesiell naturopplevelse akkurat her, 

gjør at området er ett 

av landets fire første 

friluftslivsområder 

vernet av markaloven. 

  

Godbekken  friluftslivsområde  

Foto: Sweco 
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Hva er et friluftslivsområde? 

Når et område i Marka fremstår som 

urørt og gir brukerne en spesielt 

verdifull friluftsopplevelse, åpner 

markalovens § 11 for at området kan 

vernes. Ved å verne området som 

friluftslivsområde bevarer man 

kvaliteten på naturopplevelsen for 

senere generasjoner, og sikrer naturen 

mot hogst og store inngrep som vil 

kunne forringe opplevelsesverdien. 

 

Lett tilgjengelig 

Til Godbekken kan du komme deg både 

til fots, med sykkel, bil eller T-bane. Det 

er spesielt at et så lite berørt 

skogområde er så godt tilgjengelig. 

Området er nærområdet til mange, og 

ligger kloss inntil ferdselsårer som svært 

mange benytter seg av, både sommer og 

vinter. 

Opplevelsesverdier 

Området har mange opplevelsesverdier 

knyttet til svært gammel og spesielt 

landskap. Skogen består av gammel 

naturskog på mer enn 130 år og 

furuskog i midtpartiet som er over 200 

år gammel. Den åpne skogen er lett å gå 

i, og alle tråkkene fører til at det er lett å 

bevege seg på tvers av hovedstiene. Slik 

kommer man inn i den delen av skogen 

som fremstår som uberørt.  

Bruken av området 

Skiløpere, turgåere, orienteringsløpere 

og mosjonister bruker dette området 

svært mye. Hovedstiene er svært mye 

brukt og er flere steder et par meter 

breie, men det finnes også et 

omfattende nettverk av umerka og små 

stier. Orienteringsløp og -trening er med 

på å holde ved like disse småstiene som 

binder ulike deler av området sammen.  

 


