
Avgrensing
Området avgrenses av myrene Dokkemosen og
Fugleleiken i vest, s�en over Karismyr i sør,
Lauvdalen, alterna�vt Gudbrandsdalen, i øst og
Aurtjern i nord
Kart

Beskrivelse
Landskaps- og opplevelsesverdier
De�e er et naturskjønt område med store
kontraster i landskapet. Oppe på platået er det
rolige landskapsformer med to myrer og mot
Trolldalsåsen er det et svakt oppover hellende
terreng med mindre nord-sørgående fuk�ge
dråg. Trolldalsåsen er på 284 mo h. og like øst
for den er et av Østmarkas fineste utsiktspunkt
med en markert varde.

Øst for Trolldalsåsen er det store sprang i
topografien hvor Trolldalen skjærer igjennom
landskapet mellom Trolldalsåsen og Breiåsen.
Trolldalen utgjør slu�en av den store nord-
sørgående sprekkesonen /forkastningssonen
som går fra Lutvann, via Nøklevann og videre

Utsikt fra Trolldalsåsen ved varden

Østmarkas Venner - desember 2020

Trolldalen vill og vakker

Delområde 3: Trolldalen og Trolldalsåsen

gjennom Trolldalen. Som navnet tyder på, er
Trolldalen både vill og trolsk. På vestsida er det
høye bergvegger og enorme steiner som danner en
kra�ig steinur flere steder. Østsida av Trolldalen har
også markante �ellvegger, men disse er slakere og
deler av �ellveggen er blankskurt av isen.

En bekk fra Karismyr er et vakkert landskaps-
element igjennom hele dalen. Den renner ut i
Aurtjern, et idyllisk skogstjern som er omkranset av
ei myr. De to myrene Dokkemosen og Fugleleiken
er opplevelsesrike og naturlige åpninger i
landskapet.

Øverst i Trolldalen finnes Dryppet, en spesiell foss
som �lsynelatende kommer ut av en �ellvegg.
Vannet kommer fra et nord-sørgående dråg, og
forsvinner ned i berggrunnen før Dryppet. Dryppet
er også et spennende turmål om vinteren, da med
flo�e istapper.

Vegetasjon og dyreliv
Vegetasjonen er dominert av furuskog som preger
områdene rundt myrene og på de tørrere kollene.
I de mer fuk�ge drågene og i Trolldalen, dominerer
granskogen. I store deler av området er skogen
mellom 80-120 år gammel (naturskog) og på
åsryggene er det mange spennende og krokete
furutrær. Skogen har stor variasjon og innslag av
løvtrær og det ser ut �l å være en variasjon i alder
selv om eldre skog dominerer i store deler av
området.

Trolldalen er godt kartlagt og klassifisert som
naturtype gammel barskog (granskog) men med
mindre innslag av sumpskog med grå- og svartor.
Det er også innslag av både osp og bjørk. Stedvis
forekommer en del død ved, både stående og
liggende, for det meste av gran. Også enkelte godt
nedbru�e læger (liggende død ved) finnes. Samlet
se� vurderes lokaliteten �l en vik�g (B) naturtype.
Av rødlistete arter i Trolldalen finnes grønnsko,
huldreblom og hyllekjuke. Ellers i området finnes
bråtestorkenebb og tre forekomster av gul
snyltekjuke.

Det er flere myrer i området. Særlig Dokkemosen
og Fugleleiken er begge intakte lavlandsmyrer
(høgmyr) hvor turgåere kan oppleve skogsfugl.
Flere mindre rovfugler og spe�er skal være
observert i området.

Bekken gjennom Trolldalen

Gammel furuskog på Trolldalsåsen
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Kulturverdier
Det er ingen kjente kulturminner eller kultur-
historie i området, men Flyktningeruta går re�
sør for området. I området er det et sted som
brukes �l å strø aske e�er avdøde som hadde
Østmarka kjær.

En flo� varde av ukjent opphav står på kanten
av Trolldalsåsen. Ifølge Lise Henriksen kan
varden være reist av Norges Geografiske
Oppmåling (NGO) i forbindelse med oppmålings-
arbeid. Den gamle dri�sveien opp Trolldalen er
bygget opp med stein og blokker fra området og
framstår som i dag som et kulturminne.

Frilu�sliv
Dryppet, Trolldalen og Trolldalsåsen er et yndet
turmål for de som går umerkede s�er og i
terrenget. Det er ingen merkede s�er i området,
menmange umerkede s�er som er lite sli� og
derfor a�rak�ve for turgåere og joggere.
Området er et av meget få i denne delen av
nærskogen hvor s�ene foreløpige ikke er sli� og En umerket s� over Trolldalsåsen

Dokkemosen en vakker høstmorgen

derfor virker �ltalende. Ved vern er det vik�g å
bevare denne kvaliteten.

Den gamle dri�sveien opp Trolldalen brukes som
e�-spors skiløype når snøforholdene �llater det.
Det er tre enkle plankebruer over bekken.

Hele området er preget av s�llhet og ro, og
området ligger slik �l at turgåere ikke hører lyder
fra byen.

Inngrep
Med unntak av den gamle dri�sveien sommer er
som et kulturminne, er det er ingen inngrep i
området.

Verneform
Området egner seg meget godt �l vern som et
§ 11 område e�er markaloven. Området kan
også være en del av en nasjonalpark hvis denne
blir omfa�et av områder nord for Spinneren.

Dri�sveien opp Trolldalen med is-skurt berg
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