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Åmotdammen er ett av de første, litt større, 

vannene som legger seg i Østmarka. Det 

har lett adkomst, og ved å ta med Blåtjern 

og Østbyputten, får man mulighet til en fin 

tur, særlig tidlig i sesongen, før de litt større 

vannene har lagt seg.

Adkomst:
Det er en stor parkeringsplass ved fotball-

banen på Sandbekken. 1km fin og opplyst 

grusvei opp til vannet.

Generelt:
Åmotdammen legger seg ofte noen dager 

før Østbyputten og Blåtjern. Tidlig i 

sesongen kan man oppleve at det kun er 

Åmotdammen som er skøytbar. Alle tre 

vannene har flytende torvøyer som flytter 

seg fra sesong til sesong.

Data
Åmotdammen
Høyde over havet 247m

Dybde 6m

Blåtjern
Høyde over havet 250m

Dybde 16m

Østbyputten
Høyde over havet 240m

Dybde 12m

Sesong
Åmotdammen er ett av de første vannene 

som legger seg i Østmarka; Isen pleier å 

legge seg under en kuldeperiode i midten 

av november, og vannene er ofte 

skøytbare frem til større mengder med snø 

legger seg i begynnelsen av januar.
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Nordenden av vannet er delt av en rad med 
tømmerstokker som er forankret på begge sider. 
Området nord for tømmerstokkene legger seg alltid 
etter resten av vannet. Det kan derfor være lurt å gå 
ut etter at du har passert tømmerstokkene.

Bekken har en tendens til å svekke et ganske stort 
område nordvest for utløpet. En finner ofte den beste 
isen ved å ligge øst for dette området

Dypt område, legger seg sist

Det hender at partiet mellom de to 
bassengene i Østbyputten er svakere

Dypt område, legger seg sist

Bekken svekker ofte isen over hele 
bredden så lenge det er vannføring 
der. Beste mulighet for passering er ofte 
forholdsvis nær land på vestsiden

Det er ofte noe tynnere is i det første 
trange partiet
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