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Bakgrunn for prosjektet  

Monark med støtte fra Sparebankstiftelsen har i løpet av 2020 og 2021 utforsket mulige lokaliteter 

med urskog eller tilnærmet urskog i prosjektet «Ut i Urskog». Avgrensning på prosjektet har vært 

Østlandet og kilder har vært tilgjengelig litteratur, bøker, fagrapporter, miljødatabaser og tips fra 

lokalkjente. Monark har i løpet av prosjektperioden besøkt 26 forskjellige skoglokaliteter som ifølge 

litteratur/kilder hadde en viss mulighet for å være ordentlig gammelskog eller urskog. Noen har 

levd opp til rykte sitt mens andre ikke har gjort dette. Biofokus sine rapporter i skogdatabasen 

Narin har vært de mest pålitelige kildene. Mange virkelig flotte skoger er i bratt terreng eller 

utilgjengelig. En viktig avveining i utvelgelse av områder i dette prosjektet er lavterskelturer og 

dagsturer hvor områdene er tilgjengelig med bil/kollektivtransport. Nedenfor finner du 

turbeskrivelser av ti flotte skoger hvor man får oppleve ordentlig gammelskog. For å gi en smakebit 

av hvordan skogene ser ut, er flere av områdene filmet med tanke på å fange landskapselementer 

og romfølelse i terrenget og lenke til film legges ved for hvert område. Det er fem turbeskrivelser 

som følger en sti hele veien og fem turer som går utenfor sti.   

Hvorfor er dette viktig?  

Urskog og naturskog er en del av vår nasjonale identitet og kulturarv. Mange barn, unge og voksne 

har aldri opplevd de eldste skogene i Norge fordi de er blitt sjeldnere (det anslås at ca 1% gjenstår) 

og fordi det ikke er godt kjent hvor de befinner seg. Denne oversikten håper vi vil gjøre det mulig 

for skoginteresserte å oppleve uberørte gammelskoger på Østlandet. 

 

Turer på sti Turer utenfor sti Barnevennlig 

Jordstøyp naturreservat. Side 
3-4. 

Søre Bjøråa naturreservat i 
Stor-Elvdal. Side 9-10. 

Gutulia nasjonalpark i 
Engerdal. Side 16-17. 

Skotjernfjell og snelingrøysene 
naturreservat. Side 5-6. 

Samdalen naturreservat i Stor-
Elvdal. Side 6-7. 

 

Ormtjernkampen i Langsua 
nasjonalpark. Side 10-11. 

Trillemarka naturreservat i 
Sigdal. Side 11-12. 

 

Oppkuven naturreservat. Side 
15-16. 

Hestjuvnatten naturreservat i 
Flå. Side 13-14. 

 

Gutulia nasjonalpark i 
Engerdal. Side 16-17. 

Stygglandet i Engerdal. Side 
18-19. 
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1. Jordstøyp naturreservat i Larvik 

2. Trillemarka naturreservat i Sigdal 

3. Oppkuven naturreservat i Ringerike 

4. Skotjernfjell og snellingrøysene 

naturreservat i Nannestad 

5. Hestjuvnatten naturreservat i Flå 

6. Ormtjernkampen i Gausdal 

7. Samdalen naturreservat i Stor-Elvdal 

8. Søre Bjøråa naturreservat i Stor-Elvdal 

9. Stygglandet i Engerdal 

10. Gutulia nasjonalpark i Engerdal 
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TUR TIL JORDSTØYP NATURRESERVAT LARVIK 

GAMMEL LØVSKOG PÅ SITT BESTE  

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil. Parkering ved bommen i nærheten til 

Skjærsjøen. 

Høydepunkter Gammel løvskog og utsikt på toppen. 

Lengde 4 km t/r 
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Jordstøyp er en bratt ås og 

naturreservat med en godt 

markert og fin sti som går til 

toppen av kollen på 321 moh 

med flott utsikt. Vi parkerer 

ved bommen ved Skjærsjøen 

og går ca 1.5 km på grusvei, 

myr og plantet granskog før vi 

passerer grensen til Jordstøyp 

naturreservat hvor den 

steinbelagte stien går bratt 

oppover og sirkler seg gjennom 

flott og gammel edelløvskog til 

toppen av kollen hvor vi tar en 

velfortjent matpakke med 

utsikt før tilbaketuren.  

Se youtube film her for en 

smakebit av hva turen har å by 

på: 

https://youtu.be/337ziLLWj64 

Turbeskrivelse 

Godt skiltet sti 
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TUR TIL SKOTJERNFJELL OG 

SNELLINGRØYSENE NATURRESERVAT I 

NANNESTAD 

URSKOGSNÆRT I ROMERIKSÅSENE  

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Vi kjører gjennom bommen forbi 
parkeringsplassen i Brakaltjernsvegen. Bommen 
åpner seg automatisk, koster 60 kr å kjøre 
videre (Lunner almenning) og parkerer på 
romslig snuplass på østsiden av 
Svartputtbekken. 

Høydepunkter Urskogsnært granskog, dog bare en liten flekk. 

Lengde 9.8 km t/r 
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TUR TIL SAMDALEN NATURRESERVAT I STOR-

ELVDAL. DEN ELDSTE SKOGEN I DETTE UTVALGET. 

   

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil. Vi kjører opp imsdalsvegen, bomavgift 100 kr. Vi parkerer langs veien ved 
stinngangen, her er det god plass til 3-5 biler.  

Høydepunkter Urskogsnær granskog på sitt beste. 

Lengde 6.5 km t/r 

Etter en bratt oppoverbakke 

passerer vi koselig beitemark 

og DNT hyttene Lille 

Snellingen og Øvre Snellingen. 

Vi følger stien forbi vannet 

Store Snellingen, og gjennom 

kraftgaten. Når stien snirkler 

rundt langvatnet tar vi en 

avstikker rundt tjernet og 

gjennom den urskogsnære 

skogen på vestsiden av vannet.  

Turbeskrivelse 
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Stien starter ved å krysse broen over 

elven Imsa. Følger stien rundt Store 

Imssjøen og følger skilting mot Mikkelslåa. 

Fine rasteplasser langs vannet. Ved enden 

av vannet krysser vi en bro som fører oss 

forbi Tujordsbua hvor vi tar til venstre 

over en ny bro. Stien går videre bratt 

oppover og vi stiger 300 moh. Når vi 

nærmer oss Bjorhusbekken tar vi av stien 

som fortsetter oppover og tar oss inn på 

en mindre sti og krysser bekken. Vi går 

forbi noen hytter og går gjennom 

terrenget, utenfor sti for å komme frem 

til den urskogsnære granskogen. Vi holder 

høyde i retning nord og krysser et åpent 

landskap med vier og småbjørk med fin 

utsikt mot fjellandskapet i øst. Vi nyter 

den eldgamle skogen før tilbaketuren. 

Se youtube film under for en smakebit av 

hva turen har å by på: 

https://youtu.be/N4ylNkOw4o0 

Les mer om område i Biofokus rapport 

«Samdalen-Orma» må søkes opp i 

Skogdatabasen Narin - Biofokus 

Turbeskrivelse 

Inngangen til stien. 

Fine rasteplasser langs Søre 

Imssjøen. 

 

https://biofokus.no/narin/
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TUR TIL VESLKLETTEN I SØRE BJØRÅA 

NATURRESERVAT I STOR-ELVDAL-  
ELDRE FURUSKOG SKAL DU LETE LENGE ETTER. 

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil til Kletten via Vinjevegen, bomavgift 100 kr. Fin grusvei og romslig 
parkeringsplass ved enden av veien.  

Høydepunkter Eldgamle furutrær. 

Lengde 2.5 km t/r 
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TUR TIL ORMTJERNKAMPEN I LANGSUA 

NASJONALPARK- DEN SAGNOMSUSTE URSKOGEN  

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil til Ormtjernkampen. Gjennom bomvei Ormtjønnsvegen, kr 60 for personbil.  

Høydepunkter Urskogsnær granskog. 

Lengde 3 km t/r 

Fra parkeringsplassen går vi utenfor sti på 

skrå oppover mot nord og runder Veslkletten 

på vestsiden. Terrenget består partivis av 

blokkmark og vi nyter de eldgamle 

furutrærne. Se youtube film under for en 

smakebit av hva turen har å by på. 

https://youtu.be/R9RedkuRzyU 

Kilde: Hofton T. H., Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier 

for lokalitet Søre Bjørådalen, registrert i forbindelse 

med prosjekt Frivilligvern 2016. Biofokus.  

 

Turbeskrivelse 

https://youtu.be/R9RedkuRzyU
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Fra parkeringsplassen går det 

skiltet sti til Ormtjernkampen 

(vest), denne tar vi ikke, vi går 

tilbake langs grusveien 100 m og 

tar merket sti mot 

Ormtjernkampen (øst). Stien går 

bratt oppover og snirkler 

gjennom urskogsnærskog, tross 

litt stirydding får man en god 

skogopplevelse fra stien. Vi 

følger stien oppover tregrensen 

og halvveis forbi myra. Ifølge 

eksperter er den urskogsnære 

skogen på sør og østsiden av 

Ormtjernkampen. For å oppleve 

urskogen på kloss hold tar vi av 

stien og går østover og ned liene 

mot dokkvatnet. Går nedover til 

skogen begynner og runder 

Ormtjernkampen under 

skoggrensen for å nyte den åpne 

og eldgamle skogen.  

Her får du en smakebit av hva 

skogen har å by på i denne 

kortfilmen på youtube: 

https://youtube.com/shorts/cXj

maP6cqNE?feature=share 

Turbeskrivelse 

Parkering. 

Godt skiltet sti. Her fra stistart. 
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TUR TIL TRILLEMARKA – MILEVIS MED GAMMELSKOG. 

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil til Mjovatn via Nerdalen. Bomvei 70 kr. OBS, ikke dekning etter 
bomstasjonen. 

 

Høydepunkter Urskogsnær furuskog i langstrakte vidder. 

Lengde 10 km t/r 
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Parkerer i snuplassen ved Mjovatn. Vi tar 

traktorstien som går vestover fra 

snuplassen opp mot grasbekken. Før stien 

krysser bekken går vi mot Vardefjell 

retning nord/høyre. På toppen av 

bakkene åpenbarer Trillemarka seg i all 

sin prakt med krokete eldgamle sølvfuruer 

i et flatt og åpent landskap. Ifølge 

eksperter er det urskogsnært og skog med 

minimalt med menneskelig påvirkning 

vest for Vardefjell i en stripe som 

strekker seg til Meseterhøgda og sør for 

Langvatn. Vi tar oss en runde vest for 

Vardefjell og går sørover mot Langvatn. 

På ruta nyter vi den lysåpne urskogsnære 

skogen med store gamle trær som står 

spredt mellom myr og små tjern. Slik skog 

er meget sjeldent på landsbasis og 

Trillemarka inneholder Norges eldste 

grantre datert til 532 år. Stien fra 

Vardefjellsetrene sørover er lite markant 

og umerket men vi finner den etterhvert 

og følger den et stykke ned mot 

Langvatnet. Vi slår leir ved Langvatn 

blant eldgamle furutrær. Vi runder 

Langvatnet og går tilbake til bilen langs 

Langvassåa. 

Her får du en smakebit av hva skogen har 

å by på i denne kortfilmen på youtube: 

 https://youtu.be/9OsAHdD-NTk 

Les mer om Trillemarka her: 

sistesjanserapport_2003-5.pdf 

(biofokus.no) 

 

Turbeskrivelse 

Gammel furu. 

 

http://lager.biofokus.no/sis-rapport/sistesjanserapport_2003-5.pdf
http://lager.biofokus.no/sis-rapport/sistesjanserapport_2003-5.pdf
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TUR TIL HESTJUVNATTEN NATURRESERVAT- 
URGAMLE FURUTRÆR I FJELLSKOGEN

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Bil til Høgevarde. Asfaltert og bra bilvei. Automatisk bomstasjon. Parkering 
ved Fisketjernet. 

 

Høydepunkter Urskogsnær furuskog og fjellutsikt. 

Lengde 7 km t/r 
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Fra parkeringsplassen går vi utenfor sti på 

skrå oppover mot nord og runder 

veslkletten på vestsiden. Terrenget består 

partivis av blokkmark og vi nyter de 

eldgamle furutrærne. 

Se film her for en smakebit av hva turen 

har å by på. 

 

Turbeskrivelse 

Fra fisketjernet går vi tilbake langs veien 

til første sving med skilting Brennåsradet. 

Litt forbi svingen kommer vi til et 

myrparti hvor vi tar av veien går i 

terrenget sørover inn i Hestgjuvnatten 

naturreservat. Vi runder åsen og går 

nedover til elven. Vi finner et egnet sted 

til å krysse elven og går bratt oppover en 

frodig og grønn granskog. Nyanser av 

grønnfarger i bølgende moselandskap 

under grantrærne dekker 

oppoverbakkene. På toppen av åsen øst 

for Vindnormyra går terrenget over i et 

åpent furulandskap med mange gamle 

trær over 300 år. Her får vi også nyte 

utsikten i alle retninger. Nedover åsen går 

vi forbi Vindnormyra og krysser bekken. 

Så begynner vi å klatre oppover i 

terrenget og går langs ryggen til toppen 

av Kalvelifjellet og nyter utsikten. 

Tilbakeveien tar vi omtrent som vi kom. 

Ifølge fageksperter i Biofokus er midtre og 

øvre partier nord og øst for Vindnor helt 

urørt av mennesker og genuin urskog.  

Her får du en smakebit av hva skogen har 

å by på i denne kortfilmen på youtube: 

https://youtu.be/ySf-N5hOOVc 

 

Turbeskrivelse 

Vi krysser bekken på vei til 

Vindnor. 
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TUR I OPPKUVEN NATURRESERVAT 

 

Praktisk 

informasjon 

 

Adkomst Fra Oslo: buss til Sørkedalen skole også sykkel til Smeddalsbekken. Evt bil til 
Damtjern og sykkel.  

Høydepunkter Urskogsnær granskog i Oslomarka!  

Lengde 6,5 km t/r til fots og 30 km på sykkel. 

Etter 15 km på sykkel, parkerer vi disse 

og går på blåmerket sti langs 

Smeddalsbekken til Store Oppkuvvatnet. 

Ved stikryss tar vi stien som går oppover 

og nyter den urskogsnære skogen i 

skråningene nord for vannet. Vi følger 

stien rundt Store Oppkuvvatnet og tilbake 

til sykkelen. Ifølge fageksperter er 

skråningene nord for Oppkuvvatnet det 

nærmeste man kommer urskogsnær skog i 

Oslomarka.  

Her får du en smakebit av hva skogen har 

å by på i denne kortfilmen på youtube: 

https://youtu.be/ggPQlxQA7dQ 

 

Turbeskrivelse 
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TUR TIL GUTULIA NASJONALPARK I 

ENGERDAL  

 

 

Flott og godt tilrettelagt tur med skiltet 

sti fra parkeringsplassen rundt Gutulisjøen 

til Gutulisetra. Det er poster langs stien 

hvor man lærer om natur og kultur i 

Gutulia, morsomt for barn og voksne. 

Gutulisetra er et godt bevart seter med 

rastemuligheter og utedo. Herifra er det 

en natursti gjennom den urskogsnære 

skogen. Om sommeren er det servering på 

Gutulisetra og båt over Gutulisjøen.  

Her får du en smakebit av hva skogen har 

å by på i denne kortfilmen på youtube: 

https://youtu.be/9GEYYNFK7WU 

 

Turbeskrivelse 
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TUR TIL STYGGLANDET I ENGERDAL  

 

 

 

 

 

Fra parkeringsplassen ved Gutulisjøen tar 

vi stien nordover langs vannet. Etter hvert 

tar vi av stien og går en runde i den 

urskogsnære furuskogen vest for 

Gutulisjøen. Flatt og lettgått terreng, 

men noe blokkmark. Her er filmsnutt av 

området: 

https://youtu.be/Mvj6M0NGcy8 

Turbeskrivelse 
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