I bunnen av den store forkastningen ligger
Mariholtpu�en (226 moh.) med et våtmarksområde rundt. I søndre del av forkastningen er det
rik sump- og kildeskog. Høydeforskjellen på 60-70
meter gjør at �ellskrenten er markert og bra�, og
det er flere steder mye grovblokket steinur under
skrenten. Fra �ellsida drypper vannet ned og
«forer» bunnen av forsenkningen. Området i
bunnen av forkastningen kan karakteriseres som
vilt og trolsk.
Det er flere gode utsiktspunkter, og e� av disse
hører �l de fineste i Østmarka selv om det er lite
kjent. Langs Ole Reistad-løypa er det mange
spennende landskapselementer og gamle og
krokete furutrær som i en eventyrskog.

Naturverdier (vegetasjon og dyreliv)
Vegetasjonen er dominert av furuskog på kollene i
vest, mens skogen i øst og i sør er en variert
barblandingsskog med gran. Furuskogen i området
er av middels �l lav bonitet og er 80-100 år
gammel, mens granskogen er noe yngre.

Gråbeinmåsan byr på spennende naturopplevelser

Delområde 5a: Gråbeinmåsen -Tre�estykkåsen
Avgrensing
Området ligger mellom sørøstlige del av
Hauktjern frilu�slivsområde og veiene som går
fra Nøklevann �l Mariholtet og opp �l
Haukåsen.
Kart

Beskrivelse
Landskaps- og opplevelsesverdier
Innenfor de�e forholdsvis lille området (under 1
km2) er det stor variasjon i landskapet. Området
er kupert med flere åser og koller. Her finner vi
skrenter med ur og steinblokker, fly�blokker på
koller i furuskogen, samt åpne områder med
myrer som Gråbeinmåsan og Fugleleikmyra.
To mindre forkastninger går igjennom området.
Den ene går re� vest for Ole Reistad-løypa og
Gråbeinmåsan. Den andre, som er enda mer
markert, går nord-sør gjennom hele området.
Tre�estykkåsen 298 m o.h. er det høyeste
par�et.

Mellom Mariholtpu�en og veien �l Mariholtet
ligger en 25 dekar stor naturtype; Rik sump- og
kildeskog som har verdi vik�g. Den er i ferd med å
gjenskape sin naturlige vannbalanse. I nord består
den av rik sumpgranskog med forholdsvis grove
trær, og en del grove granlæger (liggende død ved)
finnes spredt. Det finnes også en del tørrgran og
noen høystubber. Vegetasjonen er rik i og rundt de
fuk�gste par�ene, med strutseving, sumpmaure,
mjødurt, sumphaukeskjegg, gulstarr, vendelrot og
skogsvinerot. Skogen er rimelig godt sjiktet og
enkelte trær har utviklet sokler. Den sørlige delen
av området er også registrert som MIS, figur 206.

Granskog i grovblokket steinur

Området sør for Mariholtpu�en er
funksjonsområde (yngleområde) for tretåspe�.
Dvergspe�, nø�eskrike og jerpe, samt mindre
rovfugler lever i området.

Furuskog på kanten av Tre�estykkåsen
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Rik sumpgranskog i bunnen av forkastningen

Trolsk landskap langs Ole Reistadløypa

Sør i området går blås�en �l Sarabråten

Frilu�sliv

Kulturverdier
Oppsalseter (Oppsalvangen), en seter som
�lhørte Oppsal gård, lå et stykke sør for
Mariholtpu�en. Setervangen ble muligens
ryddet allerede på 1600-tallet og i dri� utover
1700-tallet. Den var tegnet inn på et kart fra
1737, men det er ikke kjent hvor lenge setra var
i dri�.

Ole Reistad-løypa går fra nord �l sør i området.
Den er fortsa� synlig som et tråkk og går
igjennom et naturskjønt og opplevelsesrikt
landskap.
Blåmerket s� fra Mariholtveien �l Sarabråten
går igjennom den sørlige delen av området fra
øst �l vest. Disse to tråkk/s�er er ikke sli� og
virker �ltalende på dem som ønsker å oppsøke
slike verdier. Oppsal orienterings «Ola Dilt»
pleier å ha en årlig post i området.

Østmarkas første skiløype, Ole Reistad-løypa fra
Ellingsrud �l Ødegården og Rustadsaga, går fra
nord �l sør i området. I likhet med de andre
småløypene som ikke er preparert i Marka, kan
den ikke brukes hvert år fordi det er for lite snø/
dårlige forhold. Ellers i året brukes den som
tråkk. Ole Imerslund Reistad fra Furuset, som
var ak�v i idre�slag og Skiforeningen, anla løypa
på 1930-tallet sammen med skogforvalter Ole T.
Messelt. Ole Reistad var flyger og er eller kjent
for å ha vært sjef for den norske treningsleiren
for flygere i Canada under andre verdenskrig.
E�er krigen han var offiser i Forsvaret.

Inngrep
Området er helt fri� for inngrep

Verneform
Området har naturverdier og opplevelseskvaliteter for frilu�slivet som kvalifiserer for
utvidelse av frilu�slivsområdet Hauktjern som
er vernet e�er § 11 i Markaloven.

Ole Reistadløypa er fortsa� synlig som et tråkk

Langs Ole Reistadløypa

Pu�ebekken som renner i en øst-vest
forkastningssone fra Svartpu� �l Ellingsrudelva, har
et fall på over 100 meter og danner en rekke
nydelige fossefall – deriblant Dånnåfossen. Bekken
fra Ulvensetermyra renner vestover mot Kroktjern.
Flere myrområder som Ulvensetermyra,
Langmyrene og noen mindre myrer se�er si� preg
på området og skaper naturlige rom i skogen.
Mot øst grenser området �l den andre store
hovedforkastningen i Østmarka, som går langs
Elvåga �l Ellingsrud. På åsryggene i øst er det derfor
flere flo�e utsiktpunkter hvor turgåere ser over �l
Lørenskog og Rælingen. Landskapet her oppleves
som vilt og spennende med store sprang i
topografien. På østsida av Bjønnåsen ligger
«Djevelens prekestol», en av Østmarkas største
fly�blokker som er et yndet turmål.
Berggrunnen i området består for det meste av
bio��gneis og hele området ligger over marin
grense.

Langmyrene i lav høstsol

Delområde 5b: Pu�ebekken �l vei Haukåsen
Avgrensning
Området ligger mellom Hauktjern frilu�slivsområde og veien fra Ellingsrud �l Mariholtet. I
nord avgrenses området av privat skog på
Pu�åsen nord for Pu�ebekken, i øst av
Ellingsrudlia og Grønnvollen, og i sør av veien
opp �l Haukåsen. Veien �l Haukåsen radarstasjon, selve radarstasjonen og området som
er snauhugget må legges utenfor verneområdet. I vest foreslår vi at det lille området
med blant annet gransumpskog mellom
Kroktjern og veien inkluderes. Kart.

Pu�ebekken danner fine fossefall

I den nordlige delen er en større andel av skogen
yngre enn 80 år, men her er det �l gjengjeld store
og vik�ge opplevelseskvaliteter som er vik�ge å ta
vare på.

Beskrivelse
Landskaps- og opplevelsesverdier
De�e er et av Østmarkas høyestliggende
områder med åser på godt over 300 moh. Flere
mindre nord-sørgående forkastninger danner
små sprekkedaler og bergvegger og sørger for
variasjon og kompleksitet i landskapet.
Området er opplevelsesrikt og variert med
koller og åser, skrenter og steinblokker samt
fly�blokker som er spennende for turgåere.

Vegetasjon og dyreliv (naturverdier)
Vegetasjonen er dominert av furuskog av lav �l
middels bonitet på platået og åsene øst for
Haukåsen, men med betydelige innslag av
barblandingsskog og noe grandominert skog. Slik
se� framstår de�e området som e� av de mer
varierte i Østmarka hva barskog angår. På åsene re�
øst for Langmyrene finnes et betydelig bestand av
over 120 år gammel furuskog. I den midtre og
sørøstlige delen er en stor andel av skogen enten
mellom 80-100 år eller over 100 år. Denne skogen
har aldri vært flatehogd og er derfor som naturskog
å regne. Innslag av gamle bjørker, rogn og osper gir
opplevelse av variert skog med ulike landskapsrom.

Området er preget av godt beitet furu og rogn, og
spor og tegn ses tydelig e�er elg, rådyr og hare. Det
er observert flere spe�earter og mindre rovfugler i
området.

Gammel trestamme skaper ny� liv
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Furuskogen ved Langmyra er over 120 år gammel

På kanten stupet ved Ellingsrulia - Lørenskog i bakgrunnen

Det er fire naturtyper i området:

Gransumpskog
øst for
Kroktjern
Dryppet, et yndet
turmål
sommer som vinter

Grønnvollen V er en liten, eldre furuskog på i
underkant av 10 daa på meget skrinn mark. En
del furuer er særlig gamle. Mot sør er det en
grov blokkmark med mer grandominert skog.
Det er noe død ved her, og skogen er rimelig
godt sjiktet. Vegetasjonen er overveiende
ganske fa�g. Det er innslag av noe osp i den
vestvendte skråninga. De hensynskrevende,
vedboende soppene svartsonekjuke og
granrustkjuke er påvist.

Langmyrene er en intakt lavlandsmyr som er en
blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr.
Myra har en stor, åpen myrflate på 18,6 daa
med stor este�sk verdi. En karakteris�sk
bergvegg ruver i landskapet langs myras østside
og gir en ekstra romfølelse og flo� utsikt over
myra.
Ellingsrudlia er en østvendt og vik�g naturtype
med gammel granskog (75 daa) med en god del
furu i bra�e skråninger og på tørrere og fa�ge
par�er. Det er spredt med osp, rogn, selje og
bjørk i hele skråninga. Skråninga er �l dels
meget bra� og u�lgjengelig med rekke
bergvegger og rasmark/ur. Skogen er flersjiktet
med mye liggende død ved i alle
nedbrytningsstadier. Vegetasjonen er variert
med blåbærskog, lågurtskog og bærlyng/
lavfuruskog. Av rødlistearter er det to funn av
granrustkjuke, e� funn av svartsonekjuke og e�
funn av grønnsko.

I den vestlige delen av området ligger
naturtypen Kroktjern Ø, som er en liten
gransumpskog på om lag 10 daa. Variert lavflora
med blant annet den fuk�ghetskrevende laven
kort trollskjegg vokser på en nordvendt
bergvegg i �lknytning �l liten bekkeklø�. Skogen
er stedvis noe plukkhogd med en del yngre osp.
Noe død ved finnes mot bekken i nordøst, også
av osp.

Utsikt fra bergvegg over Langmyrene

Gammel furuskog på åsen sør for Langmyrene

Vakker blås� på vei mot Haukåsen

Svartpu�, en idyll langs blås�en fra Lauvtjern

Kulturverdier
Østmarkas første skiløype, Ole Reistad-løypa fra
Ellingsrud �l Ødegården og Rustadsaga, går fra
nord �l sør i området. Ole Imerslund Reistad fra
Furuset som var ak�v i idre�slag og
Skiforeningen, anla løypa på 1930-tallet
sammen med skogforvalter Ole T. Messelt. Ole
Reistad var flyger og er eller kjent for å ha vært
sjef for den norske treningsleiren for flygere i
Canada under andre verdenskrig og e�er krigen
han var offiser i Forsvaret.

Det er skiløyper i område som prepareres med
scooter, dersom det er nok snø. Ole Reistadløypa går igjennom et naturskjønt og
opplevelsesrikt landskap. I likhet med de andre
småløypene som ikke er preparert i Marka, kan
den ikke brukes hvert år fordi det er for lite snø/
dårlige forhold. Ellers i året brukes den av
enkelte turgåere som følger tråkket.

Frilu�sliv
De�e er et meget populært turområde. Mange
blås�er går igjennom området fra Hauktjern,
Kroktjern, Lutvann nord, Ellingsrud og
Mariholtet. Radaren og utsikten på Haukåsen er
o�e målet for turene. Herfra ser turgåere helt �l
Oslo�orden, Holmenkollen og østover �l
nabokommunene.

Inngrep
Området er helt fri� for inngrep, og selv
blås�ene er rela�vt lite sli� eller utvidet.

Langs ryggen fra «Djevelens prekestol» og øst
for Langmyrene går det et tråkk uten slitasje, da
området er mindre besøkt. Området er preget
av s�llhet og ro, og er veldig opplevelsesrikt.

Oppsal orienterings «Ola Dilt» pleier å ha noen
post per år i området.

Verneform
Området har naturverdier og opplevelseskvaliteter for frilu�slivet som kvalifiserer for
utvidelse av frilu�slivsområdet Hauktjern som
er vernet e�er § 11 i Markaloven.

Spennende landskap langs blås�en

E� av Pu�ebekkens mange fossefall

