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Skjøtselsplan for Hauktjern 
friluftslivsomra de 

Bakgrunn for skjøtsel 
 

§ 11.Særskilt vern av friluftslivsområder  

Kongen kan verne som friluftslivsområde områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet. 

Det kan fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om skjøtsel og bruk.  

 

Ifølge markaloven §11 kan det fastsettes nærmere bestemmelser i friluftslivsområdet, deriblant skjøtsel. 
Ifølge forarbeidene til markaloven blir skjøtsel forklart slik: «Som skjøtselstiltak som kan fastsettes av 
Kongen i forskrift, regnes alle tiltak som anses nødvendig for å fremme, opprettholde eller oppnå den 
natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, herunder merking av området.» (Ot. Prp. Nr. 
23 (2008-2009)) 

Denne muligheten for skjøtsel er videreført i verneforskriften § 9 der «Forvaltningsmyndigheten, eller 

den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den verdi 

for naturopplevelse og friluftsliv som er formålet med vernet. Slik skjøtsel skal foregå i henhold til 

forvaltningsplan godkjent etter § 10».  

Forarbeidene til verneforskriftene presiserer at det i hovedsak ikke er nødvendig med skjøtsel i de eldre 
skogområdene i friluftslivsområdet. Skogens naturlige dynamikk bør få utfolde seg fritt. Men 
forarbeidene påpeker også at det kan være aktuelt å utføre noe skjøtselstiltak for å forhindre gjengroing 
og for å restaurere og skjøtte myrer og kulturlandskap. Definisjonen av skjøtsel som beskrevet her 
omfatter også aktiviteter som nærmest kan karakteriseres som restaureringstiltak. Altså større tiltak for 
å vesentlig endre dagens tilstand. Det er flytende overgang mellom vanlig skjøtsel og restaureringstiltak, 
alt etter hvor langt fra den ønskede tilstanden et område er i før skjøtselen blir utført. Vanlig skjøtsel er 
regelmessige tiltak for å vedlikeholde en bestemt tilstand eller for å styre en bestemt utvikling. 
Restaurering er større tiltak som man utfører en eller noen få ganger for å oppnå en ny tilstand. Etter et 
restaureringstiltak må området enten gjennomgå vanlig skjøtsel eller området får utvikle seg fritt. Ved 
restaureringstiltak er ikke nødvendigvis målet å gjenskape området akkurat slik det var, noe som er 
svært vanskelig. Målet er derimot å skape en tilstand tilnærmet den man kunne forvente seg at fantes i 
området tidligere. 
 
I denne skjøtselsplanen vil hele spekteret av skjøtsel være representert. Enkle tiltak som må gjøres 
regelmessig for å vedlikeholde eller utvikle en tilstand vil bli karakterisert som vanlig skjøtsel blir heretter 
referert til som «skjøtsel». Eksempler på skjøtsel er å regelmessig fjerne treoppslag, eller å utføre årlig 
slått. Noe mer omfattende tiltak for å endre eller restaurere dagens tilstand, blir i denne skjøtselsplanen 
referert til som «restaurering». Skillet mellom skjøtsel og restaurering er for å presisere hensikten og 
omfanget av et tiltak.  
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Det er få områder innenfor verneområdet som kan karakteriseres som uberørt natur. Det finnes spor av 

anleggsvirksomhet fra da Lutvann ble oppdemmet, fra da bekken ble ledet fra Kroktjern til Lutvann og fra 

reparasjonene og etterfølgende vannovervåking etter lekkasjen ned til Romeriksporten.  Skogbruk har 

blitt drevet i verneområdet helt til for ca. 20 år siden.  Den fine, lysåpne, gamle skogen er i hovedsak et 

produkt av plukkhogst som ble utført for mer enn 80 år siden.  Noe av den tynnede skogen er i ferd med 

å gro igjen med små grantrær. Mange av myrene og sumpene i verneområdet er grøftet og plantet med 

gran.  Granplantingen på myrene har vært mer eller mindre suksessfullt med henholdsvis tette, 

storvokste granplantefelt og med glisne, småvokste plantefelt. Noen områder er mer tilrettelagt for 

friluftsliv enn andre. Derfor er verneområdet delt opp i to soner etter tilretteleggingsgrad. I sonen der 

det allerede er mye tilrettelagt og som er mye brukt til friluftsliv, er terskelen lavere for videre 

tilrettelegging og større omfang av skjøtsel. I to av kulturlandskapene innenfor verneområdet, 

Sarabråten og Lutdalen Kafe, er det allerede foretatt skjøtsel. Sarabråten har en egen skjøtselsplan som 

vil bli oppdatert i denne skjøtselsplanen. 

 Planperioden er for juni 2015 til og med ut 2025. Etter 2025 bør en ta en evaluering og en oppdatering 

av vedlikeholdsfrekvensene og restaureringsprosjektene. 

Generelle retningslinjer for skjøtsel  
Der det er gammelskog skal den i størst mulig grad få stå i fred. Kun noe skogskjøtsel for enkel 

tilrettelegging for friluftsliv bør skje i slike områder. For eksempel enkel tilrettelegging for utsiktspunkter, 

rasteplasser, fiskeplasser, badeplasser og vanlig skjøtsel av stier og løyper. Større skjøtselsprosjekter eller 

restaureringsprosjekter, eller områder som er spesielt mye brukt og viktig for friluftslivet, er tatt med i 

denne skjøtselsplanen.  Generelt skal ikke skogskjøtselen føre til at området føles som en parkskog. 

Skjøtselen skal underbygge den variasjonen og skogstrukturen som er naturlig i området. Ved 

skogskjøtsel og restaurering bør man ikke ta alle de aktuelle delområdene samtidig, men ta det litt og litt 

slik at det ikke blir for store omveltninger for de som bruker området. Følg prioriteringsplanen og 

tidsplanen. Det er lurt å sette opp informasjon på informasjonstavlene før tiltaket blir gjennomført, slik 

at folk er forberedt og forstår hva som skjer.   

 

Ord- og begrepforklaring: 
 

Åpen skog- Skog der lyset kommer lett ned til skogbunnen.  I åpen skog er det lett å se mange 10-talls 

meter inn i skogen. Åpen skog er som oftest å finne på lav bonitet der skogen enten er gammel eller har 

blitt tynnet. 

Tett skog- Skog der lite lys kommer ned til skogbunnen og der det er vanskelig å se innover i skogen. Tett 

skog finner man enten som gammel skog på høy bonitet eller som skogplantefelt. 

Småtrær/smågran - små trær opp til ca. 1,5 m høyde.  
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Trær med karakter – Enkelttrær, ofte gamle grove trær eller trær med avvikende kroneform, krokete 

greiner, skjørtegran, sammenvokste trær mm. 

Sikt og skogskjøtsel- I skogen operer vi med flere måter å skjøtte skogen på for å få sikt. Her er det snakk 

om flere typer sikt:  

1. Sikt inn i skogen for å få en følelse skogens karakter.  Det er viktig å åpne opp i det tette 

treoppslag langs stier for å få bedre sikt inn i den mer åpne skogen bakenfor.  

2. Sikt inn i skogen i ellers tett skog for å skape romfølelse.  Lysninger i skogen er viktig for å skape 

romfølelse. Det bør være en gradvis overgang fra lysningen til skogen rundt. 

3. Siktlinjer der sikten er rettet mot et spesielt element som for eksempel fin utsikt, en bergvegg, et 

vann, en bekk, en stor stein ol. 

 

Lysning i tett skog. 

Lysning i det tette 

oppslaget langs 

stien. 

Lysning i tett skog for å 

skape romfølelse og 

variasjon. 

Fire måter å skape sikt i skogen. 
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Alle typer sikt er med på å skape romfølelse, hjelper til med orientering, understreke særegenhetene i 

området og øker variasjonen.  Skjøtsel for å skape sikt må gjøres på en måte som faller naturlig inn i 

skogbildet og terrenget. 

Tynning- Fjerne større trær slik at skogen blir jevnt mer åpen.  Ved tynning kan man enten la 

hogstavfallet ligge, eller man kan ta det ut. Man bør la enkelte større stammer få ligge igjen på 

skogbunnen for å gi området et villere preg.  Ved tynningen er det også fint å la trær med særtrekk få stå 

(for eksempel trær som er krokete, skjørtegraner, ol.). For at skogen skal forbli åpen over tid, er det 

viktig å ikke skape et for godt grunnlag for ny foryngelse, for eksempel ved å i stor grad forstyrre 

mosedekket på skogbunnen. 

Tynning kan kombineres med mer kreativ skjøtsel av området for at skogen skal virke mer naturlig og 

variert. For eksempel er det naturlig å kombinere tynning av et større ensartet skogsområde, for 

eksempel et tett gammelt hogstfelt, med å skape lysninger og sette igjen tette skogholt.   

Tett skogholt – Område på ca. 1-2 daa med tett skog. Man kan lage tette skogholt på flere måter, alt 

etter de lokale forholdene: 

1. Man kan la være å tynne i allerede tett skog. 

2. På gode boniteter kan man  rydde lysninger i skogen slik at foryngelsen som kommer opp i 

lysningen, ofte løvkratt, danner tette kratt. 

3. I skog der trær har vanskelig med å forynge seg, særlig på lave boniteter der bakken er dekket av 

et tykt moselag, kan man fjerne noe av mosen slik at småplantene får tilgang til mineraljorda og 

dermed får en bedre overlevelse. 

 

 

Rydding- Fjerne småtrær, gjøres ofte med ryddesag. 

           Skjematisk tegning: En sti 

gjennom en åpen skog (i 

forgrunnen) og en sti som går 

gjennom et lite, tett skogholt (i 

bakgrunnen). 
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Generelle retningslinjer for skjøtsel og restaurering av skog: 
• Under motorisert ferdsel utenfor permanente skogsveger skal det legges stor vekt på å unngå 

terrengskader som virker skjemmende og som kan forårsake erosjon og avrenning.  

• Skjøtt skogen helst på en tid av året når det er barfrost eller tørt i marken.  

• Sjenerende og skjemmende terrengskader skal utbedres snarest mulig etter avsluttet drift 

• Unngå å skade andre trær enn de som er tiltenkt under arbeidet. 

• Ikke ødelegg sårbar vegetasjon og høystubber og andre større døde trær. 

• Kapp trær og busker så langt ned ved bakken som praktisk mulig for at stubbene ikke skal synes 

så godt. 

• Ved skjøtsel av små områder som rasteplasser, badeplasser, utsiktsplasser og fiskeplasser, bør 

man rydde de felte trærne og buskene ut av syne. Større trær bør få ligge nær der de er felt,  

eller de kan bli brukt til sittestokker eller klopper. Rydde hogstavfall bort fra vann og vassdrag. 

• Ved tynning i områder som er mye brukt til friluftsliv, bør man, om mulig, fjerne mesteparten av 

hogstavfallet og tømmeret.  Det gjelder særlig nær stier. Enkelte stokker etter større  trær kan få 

bli liggende med kvist.  Selv om hogstavfall råtner etter noen år, og gamle døde stokker kan være 

estetiske å se på, er store mengder nytt hogstafvall lite estetisk og minker fremkommeligheten. 

• Ta helst unge grantrær. Spesielle løvtrær som eik, alm og lind, barlind og einer bør få stå. Store 

osper bør også få stå.  

• Behold store, gamle, særegne eller estetisk vakre trær. 

• Større skjøtselstiltak/restaureringstiltak bør ikke skje i yngletiden på våre og forsommeren. 

• Behold gjerne noe kratt som skjul for dyr og fugler.  

• Spesiell varsomhet skal utvises ved stier og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse. 

Myndighet og roller 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten- ansvarlig for en del av skjøtsel og vedlikehold, i tillegg til å drive tilsyn 

og oppsyn av områdene. 

Fylkesmannen -  Kan bevilge penger og er en viktig instans for fagkunnskap. Bør særlig være involvert i 

de større restaureringsprosjektene og skjøtsel av kulturlandskap. 

Riksantikvaren og byantikvaren er også instanser med god fagkunnskap. Bør være involvert i restaurering 

og vedlikehold av kulturminner. 
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Delområder 
Verneområdet har 15 delområder 

som trenger spesiell skjøtsel eller 

restaurering. Foruten 

delområdene er det stier, 

rasteplasser og utsiktspunkter 

som bør skjøttes etter 

prinsippene i forvaltningsplanen. 

Delområdene er basert på enten 

relativt homogene områder som 

krever noenlunde samme 

skjøtselstiltak eller flere behov for 

skjøtsel innen omtrent samme 

geografiske område. Innenfor et 

delområde kan det være enkelte 

områder eller skjøtselstiltak som 

er mer viktig enn andre. Det 

kommer fram av teksten eller 

som kommentar til prioriteringen. 
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Skogalder i Hauktjern friluftslivsområde. 
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Delområde 1- Blåmerket sti over Lutåsen 
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Utsikt fra Lutåsen. Utsikt fra østryggen i forhold til 

stien. 

 

Sti med smågran og tett skog rundt  

 

Beskrivelse av delområdet 
En mye brukt blåmerket sti som går fra 

nordenden av Lutvann, over Lutåsen og 

ned til Lutdalen.  Det vokser en del 

smågran i stien.  I nordenden av 

delområdet, langs stien, er det mye tett 

granskog. På toppen av Lutåsen går det to 

åsrygger omtrent parallelt med stien. På 

disse ryggene finnes en rekke 

utsiktspunkter og små naturlige 

rasteplasser.  

 

 

.  

  

 

 

  

Utsikt fra vestryggen i forhold til stien. Her kan man fjerne enkelte 
større graner og muligens også furu for å få bedre utsikt.  
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Mål for delområdet 
Målet er å få en sti som er lett framkommelig med enkle klopper og uten smågran i stien. Det skal være 

fin, variert skog langs stien med vekslinger mellom tette skogpartier og sikt mot bergvegger og Lutvann. 

Utsiktspunktene skal være tilgjengelige og ikke for gjengrodd, men oppfattes naturlige. 

Hvordan skal området skjøttes: 
Restaurering: Tynne og rydde den tette, unge granskogen i norddelen av stien slik at en kan se inn til 

bergveggene ved stien og gjerne ned til Lutvann hvis det kan gjøres uten å ta for mange gamle trær. Fint 

med varierte områder langs stien med enkelte tette partier, lysninger og sikt til bergveggen vest for stien 

og mot Lutvann. 

Skjøtsel: vedlikeholde de restaurerte områdene langs norddelen av den blåmerkede stien ved å fjerne 

smågran der foryngelsen er stor ca. hvert 10. år 

Skjøtsel: Fjerne småtrær fra utsiktspunktene. Kan fjerne enkelte større trær gitt trærne ikke oppleves 

som spesielt gamle og fine. Det er i hovedsak grana som skygger mest for utsikten, men det kan være 

aktuelt å ta enkelte furuer. Tilsyn og skjøtsel ca. hvert 10 år. 

Ansvar, oppfølging og overvåking 
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Høyt prioritert. Dette er et vakkert, lett tilgjengelig og mye brukt område for turfolk. 

Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering, men jo før jo bedre. 
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Delområde 2 - Kroktjern 

 

Beskrivelse av delområdet 
Kroktjern er et er hjerteformet vann der det i vest går bratt opp til to åser, mens i øst er bredden mer 

slak. Det er flere rasteplasser langs vannet, men de to fineste er rasteplassen som ligger lengst sør der 

vannet går ut i en spiss, og rasteplassen som ligger lengst nord, ytterst på odden.  Ved nordbredden 

finnes også flere teltplasser.  Langs østbredden av vannet vokser mye bjørk. Langs hele vannet kommer 

det opp mye smågran. 

Mål for delområdet 
Skogen langs kroktjern skal være variert med et godt innslag av løvtrær. Bredden langs vannet på 

østsiden skal være dominert av løvkratt og løvtrær, med åpne glenner og lysninger for å sikre sikt fra 

stien (den lille stien som går nærmest bredden rundt vannet) til vannet.  Odden i nordenden av vannet 

skal ha åpen løv- og furuskog med innslag av grantrær.  

Kroktjerntunellen 
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Kroktjern sett fra nord mot sør. Åpen furuskog på odden (høyre) og bjørkebelte langs østbredden (venstre) 

 

Teltplassen på odden. in sikt mot vannet. 
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Innløpet til Kroktjerntunnellen. 

. 

Hvordan skal området skjøttes:  
Restaurering: Fjerne ca. 80 % av smågrana langs vannkanten langs østbredden av vannet.  

Restaurering: Lage siktlinjer slik at en kan se vannet fra stiene som går langs vannet.  

Skjøtsel: Hindre at rasteplassene og teltplassene gror igjen. Rydding ca. hvert 10. år.  

Skjøtsel: Rydde området for søppel regelmessig. Tilsyn flere ganger i sommerhalvåret. 

 

Ansvar, oppfølging og overvåking 
Oslo kommune  

Prioritering av tiltak. 
Høyt prioritert. Vann er et viktig element for naturopplevelsene og området er fint og mye brukt. 

Tidsprioritering 
Fjerningen av smågran langs bredde bør gjøres så fort som mulig, da trærne fremdeles er små og lett 

håndterlige. Om noen år vil området rundt vannet bli betraktelig tettere og mørkere. 
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Delområde 3 - Rundmyrbekken 

 

Beskrivelse av delområdet 
Rundmyrbekken er en liten bekk som går fra Rundmyr og ned til Lutdalen. Bekken virker vill og frodig, 

men det er kraftig oppslag av smågran.  

Den frodige østdelen av Rundmyr 

 

Dyregrop 

Kroktjerntunellen 
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Rundmyrbekken med smågran. 

Mål for delområdet 
Målet er å ha en frodig bekk der løvtrær dominerer. Det skal være mulig å se bekken fra stien der de går 

nære hverandre. 

Hvordan skal området skjøttes: 
Skjøtsel: Fjerne alt av smågran i og ved bekken.  Der stien og bekken er nær hverandre bør man lage 

glenner i løvkrattet slik at man kan se bekken fra stien. Skjøtsel ca. hvert 10. år. 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune  

Prioritering av tiltak. 
Middels viktig. Potensielt store opplevelsesverdier og viktig for fugler. Er nok lite brukt til friluftsliv 

antakelig fordi tett med smågran gjør det vanskeligere å ferdes. 

Tidsprioritering 
Bør gjøres snarest mulig mens grana enda er liten. 
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Delområde 4 – Lutdalen 

 

Dyregrop 
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Ungt plantefelt fra sørenden av 
delområdet. Her har det muligens 
tidligere vært en liten husmannsplass. 

 

 

 

 

Tysbast og annen rik vegetasjon 
fra sør i delområdet. 

 

Eldre plantefelt fra sørøst i delområdet. 

 

 

Svart plastsøppel på den drenerte myra vest i delområdet. 

 

 

Bekk som er rettet ut og fjernet masser fra.  
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Skogen ved stien er plantet på drenert myr. 

 

 

Terrengmodell av nordenden av 
delområdet. Blå stiplede linjer er 
blåmerkede stier. Man kan tydelig se 
hvordan bekken er blitt rettet ut og 
fjernet masser fra. Man ser det flate 
området langs bekken som var myr, men 
som nå er drenert (store grøfter som 
fører vann fra myren til bekken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av delområdet  
Delområdet bærer preg av mye menneskelig aktivitet. Skogen er 

hovedsakelig eldre og yngre granplantefelt. Myra i nord-vest-delen av 

området har vært drenert med grøfter og har deretter blitt plantet til med 

gran.  Grana har nå vokst seg stor. Det finnes en del plastsøppel i denne 

skogen.  Bekken som renner gjennom norddelen av området er blitt 

fjernet masse fra er rettet ut. Massene er lagt som hauger eller voller 

langs bredden. Bekken er grunn og bunnen i nord og sør består av grus og 

stein, mens bunnen på midtpartiet, der den renner gjennom myra, består 

av humus. Der bekken består av stein og grus har er det vært gravd opp 

en del større steiner fra bunnen. Det finnes noe vannplanter og noe fisk i 

bekken.   

Mål for delområdet 
Skogen skal være åpen, sjiktet, ha et større innslag av løvtrær og virke mer 

naturlig. Bekken skal være fin å se på, virke mer naturlig og har et rikt 

dyreliv. 

Hvordan skal området skjøttes: 
Restaurering:  

 La grøftene i myra gro igjen. 

 Fjerne søppel fra nord-vest-delen av delområdet. 
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Tverrsnitt av bekk. Forslag til plassering av steiner for å skape et basseng, gjemmesteder og bevegelse i vannet. 

 Tynne den tette skogen, ha variasjon i hogstform med noen små åpninger på 1-2 daa og ha 

noen flekker på1-2 daa der manikke tynner. En del av tømmeret fra tynningen kan med 

fordel bli fjernet fra området . 

 Bekken kan gjøres mer naturlig, variert og bedre for faunaen.  Der bunnen av bekken naturlig 

består av steinbunn kan man bruke stein fra området til å lage små bassenger, 

gjemmesteder og skape bevegelse i vannet. I den delen av bekken som renner gjennom 

myra, der det er humusbunn, kan en bruke trestammer for å lage terskler, mer bevegelse i 

vannet og gjemmesteder for faunaen. Trestammene kan godt beholde en del av greinene og 

de bør bli forankret til bunnen enten med store steiner eller med å slå ned stokker i bunnen 

av bekken. Ved bekkerestaurering trengs det avklaring og eventuelt tillatelse etter forskrift 

om fysiske tiltak i vassdrag. Denne myndigheten er delegert til Miljødivisjonen i 

Bymiljøetaten. 
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Bekk sett rett ovenfra. Forlag til plassering av steiner for å lage 
et basseng og gjemmesteder og bevegelse i vannet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune i samarbeid med fylkesmannen. 

Prioritering av tiltak. 
Middels til høyt prioritert.  De blåmerkede stiene gjennomområdet er mye brukt, og området rundt 

stiene har potensiale til å bli finere.  

Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering 

Bekk sett rett ovenfra. Forlag til plassering av 
stokker forankret med store steiner for å lage 
et basseng, gjemmesteder og bevegelse i 
vannet. 



23 
 

Delområde 5 – Lutdalen kafe. 

 

Lutdalen kafe som den framstår i dag, men inntegninger av hvordan området så ut i 1937 

 

5 
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Beskrivelse av delområdet 
I dag er delområdet delvis skjøttet. Norddelen av delområdet, der Lutdalen kafe lå, har de siste par årene 

blitt ryddet for en noe kratt og trær. Engen har blitt forsøkt slått en gang. Nå er det et mye oppslag av 

løv- og bringebærkratt, særlig langs sør- øst- og vest-kanten av det gamle tunet. I nord og midt på det 

gamle tunet er området relativt åpent, selv om enga vokser så høyt at det kan være vanskelig å bevege 

seg der om sommeren.  I sørskråningen fra tunet ned mot skogsveien vokser det flere løvtrær, blant 

annet lind og hassel.  Sørenden av delområdet (området mellom skogsveien og nordenden av 

Nøklevann) har en del trær og busker. Der er det blitt åpnet litt opp der bekken renner ut i Nøklevann. 

 

 

Utsikt mot Nøklevann.  De to største trærne er lindetrær. I forgrunnen ser en hasselkratt som er i ferd med å vokse opp. 
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Det gamle tunet på Lutdalen kafe. Det er tenkt å klippet stripe med sti gjennom engen på tunet og bort til en åpen plass på 
sørenden av tunet. På den åpne plassen kan bli lagt til rette for rasteplasser og utsikt. 

 

Skråningen fra sørenden av tunet på Lutdalen Kafe og ned til skogsveien. 
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Området fra veien og ned til Nøklevann.  

 
Bilde tatt fra tunet og mot den gamle veien. Veien er nå nesten helt nedgrodd av løvkratt, særlig hassel. 
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Stien som går ut mot vestbredden av Nøklevann. På nedsiden av stien, ned mot vannet, kan det være aktuelt å fjerne trær for 
å gi bedre sikt fra stien og fra utsiktspunktet på Lutdalen Kafe. 

Mål for delområdet 
Målet er at Lutdalen Kafe skal fungere som et kulturminne, vise kulturlandskap (slåtteeng),være attraktiv 

for småfugler (ha noe løvkratt) , samtidig som området fungerer som et populært utsiktspunkt og 

rasteplass.  

Hvordan skal området skjøttes: 
Viser til figuren under: 

Område A – Ankomst- og oppholdsområde: For å gjøre området mer attraktivt og lettere tilgjengelig for 

folk, burde det bli laget to naturlige innfartsporter til Lutdalen kafe. Den ene porten er i området der den 

blåmerkede stien fra Lutdalen kommer ned og møter skogsveien. Den andre porten følger den gamle 

veien fra Skogsveien og opp på tunet. Innfartsportene skal være åpne slik at folk ser at dette er stier som 

er attraktive og lett framkommelige. De åpne områdene er også med på å gi en pekepinn på hva som 

venter folk inne på selve tunet. Fra innfartsporten i nord skal det gå en god sti bort til innfartsporten fra 

sør-vest og den åpne plassen helt sør på tunet. På den åpne plassen kan en se grunnmuren av Lutdalen 

Kafe, se utsikten ned mor Nøklevann og benytte rasteplassene.  Område A skal være kortklippet eller 

slått slik at fremkommeligheten er god.  Vegetasjonen kan slåes ca.1 gang i måneden for å holde seg 

kort.  Man kan sette opp enkle benker på rasteplassene. 

Område B - Slåtteeng: For å vise til områdets kulturhistorie, for å gjøre området vakkert med 

blomsterplanter, og for å ta vare på biologisk mangfold, kan man skjøtte område B som slåtteeng.  Enga 

bør slås en gang i året i midten av august. Høyet skal fjernes, men i tørt vær kan høyet få bli liggende i 

noen dager slik at høyet får tørket og avgitt frø. Man kan la enkelte løvtrær, hasseltrær og små busker 

(på et 1-2 m2) få være på enga. På enga i vest, langs skogsveien, kan man beholde noe løvkratt. 
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Område C – skråningen: Området fra utsiktspunktet og ned til Nøklevann skal være åpen skog med noe 

kratt og busker. Trærne skal ikke stå i veien for utsikten fra utsiktpunktet, likevel skal de største av 

lindertrærne og enkelte andre edelløvtrær og store osper få stå.   

Område D -  Løvkratt: I dette området er det ønskelig å beholde en del løvkratt for å få et rikt fugleliv. 

Man kan fjerne grantrærne.  

Område E - ned mot Nøklevann: I området bør man fjerne mesteparten av trærne slik at de ikke står i 

veien for utsikten fra Lutdalen kafe. Det er også ønskelig å lage sikt fra skogsveien og stien langs 

vestbredden og ned til vannet. Særlig området rundt rasteplassen og bekken bør bli holdt åpent, men 

man kan la noe hasselkratt og busker få vokse langs bekken.  Bjørk og gran prioriteres å bli fjernet.  

Særlig de store granene som står på nedsiden av stien langs vestbredden av vannet bør fjernes. Noe 

furu, enkelte hasseltrær, busker, eller andre løvtrær som er uvanlig eller viktig for biologisk mangfold, 

kan bli stående.  

Generelt: Grantrær i hele delområdet bør fjernes ca. hvert 10. år og oppslag av andre trær som kan 

skygge for utsikten bør fjernes etter behov. 
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Oversikt over hva slags skjøtsel som bør gjøres hvor i delområdet. 
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Ansvar, oppfølging og overvåking. 
Oslo kommune i samarbeid med Fylkesmannen. 

Prioritering av tiltak. 
Høyt prioritert. Selv om Lutdalen kafe ikke er mye brukt i dag, har området potensialer til å bli en 

populær rasteplass som kan avlaste Sarabråten noe. Området kan bli viktig for naturopplevelsen fordi 

man på ett og samme sted kan oppleve utsikt, kulturminner, vakkert kulturlandskap og rikt.   

Tidsprioritering 
Fordi delområdet allerede har vært noe skjøttet, men er i ferd med å gro igjen, er det anbefalt å gjøre 

tiltak så fort som mulig. Det gjelder særlig slått og fjerning av busker og kratt på tunet. 

Delområde 6- Nøklevann nord 
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Beskrivelse av delområdet 
Delområdet er en odde ut i nordenden av Nøklevann.  Odden er dekket av en blandingsskog med 

løvtrær, hasselkratt, store grantrær og store furutrær. Det et stort oppslag av smågran.  Den gamle veien 

til Lutdalen Kafe samt noen småstier går gjennom området.  

 

Mye smågran kommer opp i bakgrunnen 

 

Hasselbusker og høye trær 

Mål for delområdet 
Målet er å få en variert og halvåpen skog.  
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Hvordan skal området skjøttes:  
Fjerne ca. 80% av smågrana og ta neon småtrær for å gjøre skogen mer åpen. Ellers bør området få 

utvikle seg fritt. 

Ansvar, oppfølging og overvåking: 
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Middels. Området funger som et alternativ til å gå grusveien og det finnes noen rasteplasser der. Skogen 

er middels fin.  

Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering. 
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Delområde 7 - Solbergvannbekken 

 

Beskrivelse av delområdet 
Delområdet følger deler av av bekken som renner fra Solbergvannet.  På vestsiden av bekken er det tett 

granskog og mange smågran.  Ved bekken finnes restene av en gammel husmannsplass.  

Husmannsplassen er neste ikke synlig, men plassen vises som en lysning der det er en tilrettelagt 

rasteplass med benk. Litt lengre nord og opp i åsen er skogen fin og åpen, der finnes et lite utsiktspunkt. 

Langs bekken går en sti (ikke vist i kartet) som deler seg ved husmannsplassen. Den ene stien fortsetter 

langs bekken og opp til åsen, mens den andre stien går ut på kanten av åsen og bort til den nordlige 

rasteplassen. Langs stien som går langs bekken har kommunen laget en natursti med 

informasjonsplaketter.  

Husmannsplass 

Svingenbrua 
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Mål for delområdet 
Målet er å ha det åpent og fint langs bekken slik at man kan se fra stien til bekken. Langs bekken bør 

kantvegetasjonen være frodig og løvtrær bør være dominerende. De to rasteplassene skal være åpne og 

tilgjengelige, særlig rasteplassen ved husmannsplassen bør bli mye lysere. Den nordligste rasteplassen 

bør ha litt utsikt. 

Hvordan skal området skjøttes: 
 Fjerne 90% av grana, stor og liten, i et belte på ca. 5 m. fra bekken. Fjerne smågran ca. hvert 10. 

år. 

 Tynne skogen rundt rasteplassen ved husmannsplassen og fjerne noen unge trær for å få utsikt 

fra den nordligste rasteplassen. 

 

Ansvar, oppfølging og overvåking: 
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Middels til høyt prioritert.  Detter er fine til middels fine områder, der særlig rasteplassen og bekken har 

stort potensiale til å bli finere. Dette delområdet initierer begynnelsen på flere små stier som fører opp 

til den fine skogen og rasteplassene på åsen.  

Et lite utsiktspunkt Rasteplass ved den gamle husmannsplassen. 
Bekken er i bakgrunnen, der det er tett skog.  
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Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering, men jo før jo enklere er det. 

Delområde 8 - Kroktjernbekken 

 

Beskrivelse av delområdet 
Delområdet følger et bekkesøkk mellom Kroktjern og Hauktjern. Vegetasjonen er dominert av 

småbregneskog. I sørdelen av området, ned mot Hauktjern, er det en grøftet og tilplantet myr.  Litt 

lenger sør for myra har skogen et godt innslag av bjørketrær. Skogen er hovedsakelig ensjiktet plantet 

gran. I den nord-vestre kanten av delområdet går det en bratt bergvegg som blir brukt til klippeklatring. I 

bunnen av bergveggen er det ur og flere store steinblokker. Om vinteren går det en enkel preparert 

skiløype gjennom området. I omtrent samme trase som skiløypa går det også en liten sti om sommeren. 
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Grøftet sump med plantet skog. Ensjiktet skog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for delområdet 
Lysåpen og flersjiktet skog i mesteparten av området. Et høyere innslag av løvtrær i skogen.  Mulighet for 

å se bergveggen og de store steinblokkene gjennom skogen. 

Hvordan skal området skjøttes:  
Restaurering: Tynne skogen. . La mye løvtrær stå igjen. Tømmeret og hogstavfallet på myra og nærmest 

stien bør fjernes eller flyttes til ute av syne. Kan beholde små områder (ca. 1-2 daa) med tett skog og 

løvkratt for å gjøre skogen mer variert. Rydde siktlinjer til bergveggen og de store steinene. Fjerne ca. 50 

% av smågrana som vokser opp langs sør-vest-delen av området. 

 

En del bjørketrær i den sørlige 
delen av delområdet. God 
foryngelse av smågran. I 
bakgrunnen ser en store 
steinblokker og bratt bergskrent. 

Tett plantefelt i dalen. 
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Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune. 

Prioritering av tiltak. 
Middels viktig. Området ser lite fint ut i dag, men har store potensialer til å bli mer spennende etter 

skjøtsel.  

Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering. 

Delområde 9– Nedenfor Svingenbrua 

 

Svingenbrua 

Husmannsplass 
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Den sørligste rasteplassen. Her kan man få god utsikt mot 
Sarabråten. 

Informasjonsplakett fra kommunens 
natursti.  

Beskrivelse av delområdet 
Gjennom nordenden av delområdet går 

en gammel kjerrevei. Vegen er laget i 

forbindelse med Heftye-familien på 

Sarabråten og blir regnet som et kulturminne.  Vegen går i en løkke og gjennom en bro som kalles 

Svingenbrua.  Ved veien finnes hestekastanjer som trolig er plantet da veien ble anlagt. På nedsiden av 

veien er det en rekke gamle, store graner.  På åsen sør for Svinganbrua går det en rekke småstier. Langs 

en av stiene har kommunen laget en natursti.  Det er flere fine rasteplasser med noe utsikt langs kanten 

av åsen. Skogen på åsen er variert. På åstoppen er det skrinn furuskog, mens det i åsskråningen er 

barblandingsskog med mye furu. I barblandingsskogen kommer det opp mye ung gran.  Nede langs 

vannet er det en del løvtrær.  Det finnes enkelte tette skogbestander i området, særlig rett bak den 

sørligste rasteplassen. 

Hestekastanje i forgrunnen og Svingenbrua under 
restaurering i bakgrunnen  

«utsikt» sett fra veien rett nedenfor Svingenbrua. 
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Mål for delområdet 
Området langs skogsbilveien og Svingenbrua skal beholde sitt historiske preg. Det skal være utsikt fra 

vegen og ned på Nøklevann. Åsen skal ha fin og variert skog og rasteplasser med utsikt ned mot 

Nøklevann. 

Hvordan skal området skjøttes: 
 Restaurere Svingenbrua 

 Beholde de store, gamle hestekastanjene. 

 Overvåke og sørge for at hestekastanjene ikke sprer seg inn i skogen. 

 Rydde småtrær og enkelte større trær slik at det blir bedre utsikt fra de to rasteplassene.  

 Lage sikt fra vegen ned langs bekken og  haugen rett øst for bekken . Det holder å bare ta noen 

av de store grantrærne. 

Ansvar, oppfølging og overvåking 
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Middel til høyt. Dette er et mye brukt område som ellers er ganske fint, men mangler noe utsikt. 

Tidsprioritering 
Ingen bestemt tidsprioritering 
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Delområde 10 - Sarabråten 

 

10 
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Beskrivelse av delområdet  
Delområdet Sarabråten er et naturlig samlingssted, utfluktsmål og 

rasteplass.  I norddelen av delområdet er det tett med løvskog. Gjennom 

skogen går den nye skogsveien og restene etter den gamle kjerreveien til 

Heftye, den såkalte «Merrapina». Enkelte hestekastanjer er plantet langs 

kjerreveien. Selve tunet på Sarabråten består av en åpen plass. Sentrum 

av plassen er belagt med grus.  På østsiden av grusplassen bort til 

Milorgbautaen og de to grunnmurene, og på vestsiden bort til 

grunnmurene til hovedhuset, er det anlagt gressplen. I vestskråningen fra 

hovedhuset ned til Nøklevann er det anlagt tre terrasser som var en del 

av hageanlegget. I sørskråningen ned til Nøklevann er det  anlagt en 

Milorgbautaen med slåtteengen i 
bakgrunnen. 
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rekke spaserstier.  I bakken rett øst for spaserstiene, fra veien ned til Nøklevann, har det vært et skihopp. 

Bymiljøetaten i Oslo kommune jobber med å åpne opp landskapet og skape flere slåtteenger i det som 

før var overgrodd hage. En større slåtteeng er blitt skjøttet på østsiden av tunet, rett bak Milorgbautaen.  

 

 

  

 

 

 Mål for delområdet 
Sarabråten skal være et naturlig utfluktsmål som reflektere lokalhistorien 

gjennom minnestøtta, skjøttet kulturlandskap og sporene etter familien 

Heftyes virksomhet og betydning for friluftslivet.  

 

 

To grunnmurer 

Flyfoto av Sarabråten fra 2013 

 

 

Milorgbautaen 

Knopp av stavklokka (Campanula cervicaria); 
høy og tynn plante, rødlistekategori nært truet 
(NT). Til venstre i bildet er det oppslag av 
duftsjæsmin (Philadelphus coronarius) 
svartlistekategori lav risiko (LO) (Norsk 
svarteliste 2012) 

 

Hovedhuset 
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Hvordan skal området skjøttes:  
Viser til Thylén, Anders. 2012. Skjøtselsplan for Sarabråten, slåttemark.  

 På den store slåtteengen kan man slå det partiet med 

mjødurt to ganger i året. Den første gangen kan skje i juni, 

før mjødurten har satt frø. Det som blir slått skal fjernes fra 

enga. Andre gangs slått blir med den ordinære slåtten av 

enga i august. 

 Hvis været er fint bør høyet få bli liggende på marka for å 

tørke og modne og slippe frøene ca. 3-5 dager før det blir 

rakt sammen og fjernet. 

 Fjerning av gullregn og syrin bør gjøres på sensommeren/tidlig 

høst når sevja trekkes ned i røttene. Først kutter man ned 

buskene for så å smøre kuttflatene med konsentrert glyfosat. 

Dette er for at glyfosaten skal trekkes ned i røttene sammen 

med sevja, og dermed virke mer effektivt på røttene. 

 Vedlikehold av ruinene ved å fjerne vegetasjon og trær. Særlig 

viktig er det å fjerne vegetasjon med røtter som kan utvide 

sprekker i de gamle grunnmurene.  

 Fortsette å åpne opp området ved å fjerne grantrær og 

løvoppslag. 

 I den nordlige delen av verneområdet (omfattes ikke av 
skjøtselsplanen til Thylén, Anders. 2012) bør den gamle Heftye-
veien bli ryddet slik at veien kommer tydelig fram og kan brukes 
som alternativ vei til Sarabråten. Skogen i delområdet kan bli 
ryddet og gjort om til halvåpen beiteskog. Dyrene skal ha 
regelmessig tilsyn. 
 

 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo Kommune i samarbeid med fylkesmannen. 

Prioritering av tiltak. 
Høyt prioritert. Dette er allerede et mye brukt område og det er potensialer til å gjøre det enda finere. 

Tidsprioritering 
Fordi delområdet allerede er under et årlig skjøtselsregime, bør skjøtselen fortsette som planlagt. 

Rydding av «Merrapina» og eventuelt anleggelse av et beite har ingen stor hast.  

En av de svingete spaserstiene sør for 
tunet. Mye skvallerkål. 

 

Den gamle Haftye- veien opp mot 
Sarabråten. Her er det plantet 
hestekastanjer. 
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Delområde 11 – Sør for Sarabråten 

 

Beskrivelse av delområdet 
Skråning fra skogsbilveien ned mot Nøklevann. Den nederste delen av skråningen er et gammelt 

plantefelt og har svært tett og ensjiktet skog. Rett på oversiden av veien er det en liten foss.  Der har det 

allerede blitt noe skjøttet for at fossen skal kunne sees bedre. 
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Liten foss ved vegen.                                             Tett skog i enden av bakken. 

 

Mål for delområdet 
Åpen, flersjiktet og fin skog.  God sikt til fossen fra skogsvegen.  

Hvordan skal området skjøttes: 
 Tynne hele det tette skogbestandet. Hvis oppslaget av grantrær ikke blir for kraftig, kan 

bestandet få utvikle seg fritt etter tynningen. Hogstavfallet og tømmeret fra tynningen 

bør fjernes.  

 Fjerne løvoppslag foran fossen og noen av de store grantrærne rundt fossen. Bør 

skjøttes ca. hvert 10. år. 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune.  

Prioritering av tiltak. 
Middels til høyt prioritert. Det er ikke så menge som benytter seg av stien langs bredden av Nøklevann, 

men det tette granbestandet er lite fint og passer ikke inn med resten av skogen langs vannet. Området 

rundt Fossen ved skogsbilveien er kanskje det viktigste å skjøtte med tanke på at fossen er et spennede 

element sett fra den mye brukte veien. 

Tidsprioritering 
Området foran fossen er relativt åpent i dag, men vil gro sterkt til om noen år. 
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Delområde 12 – Sarabråtåsen vest 

 

Beskrivelse av delområdet 
Området er et større skogsområde med relativt åpen skog dominert av furu. I store deler av området 

begynner grana å ta over og gjøre skogen tettere.  Det er flere stier og skiløyper som krysser området. 

Ved bredden av Hauktjern finnes det flere fine teltplasser. I bekken finnes et oppmurt basseng som 

fungerte som vannreservoar for Sarabråten.  

Dons- bautaen 

Vannreservoar 
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Vannreservoar fra Heftye-tiden.  

 

 

Utsikt fra toppen av Sarabråtåsen. 

 

 

Rasteplasene på svabergene ved Hauktjern 

 

 

 

Donsbautaen, eller speiderstøtta 
som den også blir kalt. 

 

 

 

Fin, tynnet furuskog. Noen steder kommer det opp tett med gran. 
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Mål for delområdet 
Å ha en åpent, furudominert skog. Det skal være utsikt fra Sarabråtåsen. 

Hvordan skal området skjøttes:  
Skjøtsel: Fjerne ca. 50% av små og unge grantrær ca. hvert 15. år for at ikke grana skal ta over. Fjerne 

noen trær slik at det blir bedre utsikt fra utsiktsplassene. 

Ansvar, oppfølging og overvåking: 
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Høy tidsprioritering. Dette området er vakkert og friluftsvennlig, og bør i hovedsak forbli som i dag. 

Tidsprioritering 
Ingen bestemt tidsprioritering, men jo før området blir skjøttet, jo enklere er det å gjennomføre 

skjøtselen.  
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Delområde 13 – Sarabråtåsen øst 

 

Beskrivelse av delområdet 
Delområdet består av tett granskog.  
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Tett skog på vestbredden av bekken fra Hauktjern. 

 
Tett skog. 

Mål for delområdet 
Målet er å få en mer lysåpen, sjiktet granskog med innslag av løvtrær. 

Hvordan skal området skjøttes:  
Restaurering ved å tynne skogen. Man kan lage noen snaue hogstfelt på 1-2 daa og andre steder kan 

man la klynger av trær stå igjen.  Fristille enkelte løvtrær. Fjerne ca. 60% av grana  på vestbredden av 

bekken fra Hauktjern. 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune 
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Prioritering av tiltak. 
Middels. Her er et større område som er nesten utilgjengelig for folk som går utenfor stien. Området har 

potensiale til å bli fint og passe sammen med den fine, mer åpne nabobestandet av eldre granskog.  

Tidsprioritering 
Ingen bestemt tidsprioritering. 

Delområde 14 - Utsikten 

 

Beskrivelse av delområdet 
Delområdet består av åstoppen som heter Utsikten, samt sørskråningen og østskråningen av åsen. I 

sørskråningen finns mye løvtrær, men det er et kraftig oppslag av gran. På Østsiden av åsen går det 
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bratte klipper og sprekken ned til Hauktjern.  Disse klippene er populære klatreplasser. På toppen av 

Utsikten er det mye skrint berg med større furutrær.  Hele området er i ferd med å gro til med smågran.  

  

Stien inn mot klatrefeltene ved Hauktjern. 

 

Særlig i vestskråningen fra Utsikten vil det bli tett med gran. 
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«Utsikten» fra Utsikten. 

 
Det var nok mer utsikt fra Utsikten før i tiden. 
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Ellen Løvseth og Bjørn Samuelsen beskuer en av de populære klatreplassene ved Hauktjern. 

Mål for delområdet 
På 1980-tallet kunne man se store deler av Nøklevann fra Utsikten, noe som er et mål å kunne se i dag. 

Det er også et mål at sørsiden av Utsikten skal være dominert av løvtrær. Østsiden av utsikten skal være 

relativt åpens slik at man kan se uren og de bratte fjellveggene fra stien som går langs Hauktjern. 

Hvordan skal området skjøttes: 
 Kan fjerne småtrær og enkelte større trær fra både toppen av Utsikten og ned til dalen under for 

å få bedre utsikt fra toppen.  

 Fjerne ca. 80% av smågrana og enkelte unggraner fra både sørsiden og nedre vestsiden av 

Utsikten. 

 Gå gjennom området for å fjerne smågran ca. hvert 10. år. 

 

Ansvar, oppfølging og overvåking. 
Oslo kommune. 

Prioritering av tiltak. 
Høyt. Dette er områder som helt fra Heftyes tid og til i dag er viktige utfluktsmål og har store verdier for 

naturopplevelsen. 

Tidsprioritering 
Tiltakene bør gjøres så fort som mulig før smågranene vokser seg store. 
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Delområde 15 – Mot Haukåsen 
 

 

Beskrivelse av delområdet 
Eldre granskog med noe innslag av gammel furu og enkelte løvtrær. Delområdet er en topp der det er 

potensiale for fin utsikt mot skogen i øst.  
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Utsikt mot skogen fra utsiktspunktet. 

Mål for delområdet 
Å ha et godt utsiktspunkt der en kan se lang. 

Hvordan skal området skjøttes: 
Fjerne enkelte trær som står i veien for utsikten.  Ikke fjerne de gamle, store, karakteristiske furuene og 

la et par større furuer stå igjen slik at de kan bli gamle. Fjerne småtrær fra rasteplassen og fjerne unge 

trær som potensielt kan skygge for utsikten ca. hvert 10. år. 

Ansvar, oppfølging og overvåking.  
Oslo kommune 

Prioritering av tiltak. 
Middels viktig. Kanskje ikke det mest brukte området, men det er potensiale for en fin utsikt. 

Tidsprioritering 
Ingen spesiell tidsprioritering.  

 

 

 

 

 

 



57 
 

Samlet tabell 
 

 

Navn på delområde 
 

Prioritering Tidsprioritering Skjøtselsfrekvens Arbeidsmengde 

1 – Blåmerket sti over Lutåsen Høyt Ingen – Jo før jo 
bedre 

Hvert 10. år Middels 

2 - Kroktjern Høyt Snarest Hvert 10. år Middels 

3 - Rundmyrbekken Middels Snarest Hvert 10. år Liten 

4 - Lutdalen Middels til 
høyt 

Ingen   Stor 

5 - Lutdalen Kafe Høyt Snarest  Årlig Middels  

6 - Nøklevann nord Middels Ingen  Middels 

7 - Solbergvannbekken Middels til 
høyt 

Ingen, men jo 
før jo bedre 

Hvert 10. år. Liten til middels 

8 - Kroktjernbekken Middels Ingen  Middels til stor 

9 – Nedenfor svingenbrua Middels til 
høyt 

Ingen  Middels 

10 - Sarabråten Høyt Omgående Årlig Stor 

11 - Sør for Sarabråten Middels til 
høyt 

Ingen Hvert 10. år Middels til liten 

12 – Sarabråten vest Høyt Ingen Hvert 15. år Midels tilstor 

13 – Sarabråten øst Middels Ingen  Stor 

14 - Utsikten Høyt Snarest Hvert 10. år Middels 

15 – Mot Haukåsen Middels Ingen Hvert 10. år Liten 
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Vedlegg 1 Oversikt over registreringe i Hauktjern 

friluftslivsområde. 

 


