
Fra Solemskogen til Grisputten, 29. 

september 2013 

Turledere: Anders Often og Bjørn Einar Sakseid 

Søndag 29. september arrangerte Lillomarkas venner i samarbeid med botanisk forening en tur til 

Grisputten via Vestsiden av Store Gryta fra Solemskogen. Samme dag var det en annen tur i regi av 

LV til gruver nær Alunsjøen, men likefullt var vi 11 som tok turen denne dagen i flott, solrikt høstvær. 

Turen ble ledet av botaniker og NINA-forsker Anders Often sammen med Bjørn Einar Sakseid fra LV.  

Det ble en fin tur hvor man kikket på det ene og det andre. På gresset snerprørkvein viste Anders 

fram den giftige og hallusinogene soppen meldrøye som i tidligere tider var et problem for 

kornbøndene.  

Langs Store Gryta så vi den flotte steinuren på Østsiden og la merke til rødaktige steiner. Rødfargen 

skyldes algen fiolstein. Fra denne skal noen kunne kjenne det dufte av fiol om man gnir godt på det 

rustrøde belegget. 

Vi stakk innom den gamle hytta som lå bortgjemt oppe i lia og skrev i hytteboka der og kjente 

historiens sus. Dette har kanskje vært en gammel jakt- og svirebu? Nå er hytta åpen for passerende 

skogvandrere som vil ta en kikk innom. 

Deretter krysset vi Grytedalen, hvor det kan nevnes at det, initiert av LV, ble arrangert et makeskifte i 

Nittedal kommune slik at denne flotte skogen ble bevart, og at skogeier isteden fikk et annet mere 

ordinært skogsområde, som også var lettere tilgjengelig for hogst. Grytedalsskogen er nå en del av et 

større område som er til utredning hos fylkesmannen for vern for friluftslivet etter markaloven, og 

som på grunn av store biologiske verdier kan få et enda bedre vern som reservat etter 

naturmangfoldloven gjennom frivillig vern. Se 

http://www.fylkesmannen.no/Images/Bilder%20FMOA/Milj%c3%b8%20og%20klima/Marka/Omr%c 

3%a5dekart/oppstartskart_lillomarka.png og 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%c3%b8%20og%20klima/Marka

/Omr%c3%a5debeskrivelser/Lillomarka.pdf for mer informasjon. 

Den eldgamle karsporeplantefamilien kråkefotfamilien stod i fokus denne dagen. Etter å ha studert 

de mer vanlige stri kråkefot, myk kråkefot og lusegras med sine morsomme spretne 

spredningsknopper kom vi endelig fram til turens mål, Grisputten, hvor vi gjenfant den langt mer 

sjeldne myrkråkefoten. Samme sted fant vi også to fargerike og vakre sumpgresshopper som 

bekymringsløst hoppet rundt denne varme høstdagen. 

Etter en rast gikk vi ned igjen til Grytedalen og fulgte denne gangen østsiden av Store Gryta i flott 

kveldssol. Flere artige planter, moser og sopp og inntrykk beriket turen tilbake til Solemskogen hvor 

vi passerte en gammel nedlagt plass før vi kom tilbake til sivilisasjonen. 
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