
Avgrensning
Området ligger mellom Ødegården i sør og
Hestehullet i nord, avgrenses i vest av veien
rundt Nøklevann og i øst av åsen opp �l Sle�jell.
Kart.

Beskrivelse
Landskaps- og opplevelsesverdier
Området ligger besky�et øst for veien rundt
Nøklevann og byr på s�llhet og ro, utsikt og åpne
furukoller. Landskapet er rela�vt variert med lave
åser i sør og større sprang i topografien rundt
Bremsrudåsen (226 moh.) og Hesteholåsen (250
moh.). Begge avgrenses mot vest og nordvest av
bra�e skrenter og har flere fine utsiktspunkter
mot Nøklevann og byen. En markert dal,
Revehidalen, går fra sør �l nord i en sprekkesone.
Dalen er par�vis trolsk og variert, med bra�e lier
opp mot Sle�jell. På åsene og de mindre kollene
er det store fly�blokker som isen har lagt fra seg.

Vegetasjon og dyreliv (naturverdier)
Vegetasjonen er dominert av furuskog som er
over 100 år fra Bremsrudåsen og opp mot

Fly�blokker ligger spredt i terrenget
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Fin åpen furuskog på Bremsrudåsen

Delområde 4: Bremsrudåsen Revehidalen Hesteholåsen

Sle�jell, og barblandingskog lenger nord. Områdene
nærmest Øgården har mer yngre skog, hovedsakelig
gran.

I området Bremsrud og Bremsrudåsen er det tre
vik�ge naturtyper:
Bremsrud er hagemark (askehage), en urterik
gammel kulturmark uten gjødseleffekter. Naturtypen
er rødlistet og vik�g for mange arter i ulike grupper.

Bremsrud 2 er rik blandingsskog i lavlandet
(boreonemoral blandingsskog). Skogen er flersjiktet
og veksler mellom par�er med et betydelig innslag
av gran og mer åpne par�er dominert av furu.
Løvtrær som ask, hassel, osp, bjørk, selje, rogn og
trollhegg forekommer spredt. Betydelige arealer
domineres av lyng, mens det i mindre par�er og
enkelte søkk forekommer lågurtvegetasjon.
Blåknapp, blåveis, knollerteknapp, liljekonvall,
teiebær, gullris, skogstorkenebb og fagerklokke
kommer inn her. I enkelte par�er er det også innslag
av hvitblad�stel og sløke. Skogen er rela�vt ung,
men har spredte forekomster med død ved og
enkelte godt nedbru�e læger.

Bremsrudåsen er en sør-vestvendt liside nord for
småbruket Bremsrud. Her finner vi vik�g naturtype;
rik edelløvskog (alm-lindeskog). Mesteparten av
skogen vokser i en skrent med blokkmark. Lind,
hassel, ask og osp er dominerende treslag, men også
en del gran og andre treslag forekommer. Lågurtskog
med innslag av trollbær og skogburkne ble registrert
der det finnes løsmasser mellom steinblokkene.

Hestehullet ligger mellom Hesteholåsen og
Nøklevann. Her ligger en vik�g naturtype; gammel
granskog, som nesten kan karakteriseres som rik
blandingsskog i lavlandet. Øvre del har innslag av
furu. Her er det ganske fa�g vegetasjon og mye grov
blokkmark og bergvegger . I nedre del er det innslag
av høgstauder. Trollbær og blåveis er vanlige arter,
og funn av storkonvall, myskemaure, trollurt og
tannrot er spesielt interessant. Ellers er det større
innslag av edle løvtrær som lind, hassel, ask og
svartor, samt hegg. De�e er spesielt i Østmarka-
sammenheng, og slike innslag øker diversiteten.
Edelløvtrær er vik�ge for fugle- og insek�aunaen.
Det er også gjort funn av interessante sopp som
taigasnyltekjuke, vrangstorpigg og svartspe�et
musserong.
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Spennende landskap i Revehidalen
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Kulturverdier
Ved inngangen �l området i sør ligger Øgården,
en tradisjonsrik husmannsplass hvor både
bolighus og dri�sbygninger fra slu�en av 1800
tallet er bevart. Gamle Enebakkvei (Plankeveien)
går igjennom området. Restene e�er småbruket
Bremsrud ligger mellom Nøklevann og
Bremsrudåsen.

Frilu�sliv
Området har kun enkle s�er og tråkk og brukes
av de som søker slike verdier. Her kan joggere
løpe på godt underlag. Den gamle s�en mellom
Øgården og Bremsrud brukes mye. Den er
opplevelsesrik, med alt fra spennende rotvelt �l
skog, blomster og fuglesang. Slike områder blir
nå mer e�ertrakta e�er som nærskogen brukes
mer av flere. S�en gjennom Revehidalen er
restene av en gammel ferdselsåre mellom
Øgården og Mariholtet.

Den gamle ferdselsåren gjennom Revehidalen

Utsikt over Oslo fra Bremsrudåsen

Inngrep
Området er helt fri� for inngrep, og s�ene er ikke
sli� eller utvidet. Det er en verdi som bør
ivaretas.

Verneform
Området har naturverdier og opplevelses-
kvaliteter for frilu�slivet som kvalifiserer for vern
som frilu�slivsområde e�er § 11 i markaloven.
Et vern vil bidra �l å binde sammen Hauktjern-
området med Trolldalen og områdene lenger sør.
I området ved Bremsrud er det tre vik�ge og
sjeldne naturtyper som bør vurderes vernet som
reservat.

Trollsk granskog

Ferdselsåre langs bekken i Revehidalen
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