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Månedens

tur

• Varingen vil hver måned
framover trykke turforslag
i samarbeid med
Turkameratene.
• Turkameratene er en frivillig
sammenslutning av
organisasjoner og privatpersoner som har som formål å presentere turer slik at
innbyggerne i Nittedal kan
bli bedre kjent med
kommunens natur og kultur.
• Varingens lesere sitter også
med mange forskjellige turforslag som det er verdt å
beskrive. Har du en tur du
har lyst å dele med andre ta kontakt. Bli med i
Turkameratene!
• Turkameratene har også som
formål å samle navn på
steder, terrengformasjoner,
bekker osv. Har du kunnskaper ut over det som skrives i artiklene og ønsker at
våre etterkommere skal
kunne grave i kulturhistorie,
så er navn viktige. Hvorfor
heter det Nesseterdalen?
Hvorfor heter det
Gopletjern?

Orkideene
på Slåttemyra

På Slåttemyra vokser
det et antall forskjellige
orkideer. Du kan få vite
mer om blomstene og om
stedet hvis du blir med
på tur førstkommende
søndag.

igjennom på 1800-tallet, ble det
meste av innmarka brukt til å
dyrke korn. Det meste eller
svært mye av vinterfóret til
dyra ble berget i skog og utmark. Blant annet slo de på
myrene. Ofte tørket og lagret
de høyet der, og kjørte det hjem
på vinterføre.

Av Tom Christophersen

Tok initiativ i 1996

Slåttemyra, som ligger inntil
jernbanen mellom Nittedal og
Movann, ble fredet i 1981. Formålet med fredningen var å ta
vare på en av de gamle slåttemyrene. Før vekselbruket slo

Utover på 1900-tallet ble Slåttemyra brukt fra Sørli, og den
siste som berget fór der, var
Knut Laskerud. De slo ikke oftere enn annet hvert år, og noen
ganger sjeldnere. Siste gang vi

• I dag er det Tom Christophersen som skriver turforslaget. Det handler om den
årlige turen til Slåttemyra,
der det finnes et antall ulike
orkideer og andre blomster.
• Det er Nittedal Historielag
og Maridalens Venner som
sammen arrangerer turen.
Tor Øystein Olsen, som representerer Maridalens Venner, vil orientere turgjengerne om Slåttemyras historie.
Det blir underholdning og
servering.
• De som ønsker turkart, kan
kjøpe dette flere steder i
bygda.

vet sikkert at myra ble slått,
var under krigen. Etter krigen
trakk beitedyr på skogen ofte
til Slåttemyra. Men omkring
1970 sluttet man å slippe dyr i
dette området.
Slåttemyra er en rik og produktiv myr. Slåtten og bruken
av myra, uten noen form for
gjødsling, gjorde at det ble oppformert en lang, lang rekke
med ulike arter av ville vekster.
Etter at slåtten tok slutt og beitedyra ble borte, begynte myra
å gro igjen. Fredningen i 1981
endret ikke noe på det.
Først i 1996, da Tor Øystein
Olsen tok initiativet til å rydde
og slå på myra, ble det gjort noe
avgjørende for å få fram og få
oppformert de gamle artene,
som gjengroinga nærmest hadde lagt et lokk over.

Miljøpris til krumtappen
Siden 1996 har det blitt ryddet
og slått på myra etter femårige
skjøtselsplaner. Deler av myra
blir ikke ryddet, slik at det er
lett å se forskjellen på gjengrodd myr og myr som er i hevd
på den måten at den blir slått
og brukt. Krumtappen i dette
arbeidet har hele tiden vært
Tor Øystein Olsen. For dette
fikk han Nittedal kommunes
miljøpris i 2004.
Noe av det typiske for de
gamle slåttemyrene er den rike
orkidéblomstringen. På Slåttemyra er det kjent 10 arter og
tre hybrider av orkideer. Det er
sju marihåndtyper, med betydelig variasjon, og i tillegg korallrot, grov nattfiol, myggblom, myrflangre, småtveblad
og stortveblad.

Siste søndag i juni
Årlig har Maridalens Venner og
Nittedal Historielag arrangert
en orkidétur til Slåttemyra, alltid med Tor Øystein Olsen som
turleder. Det har som regel
vært den siste søndagen i juni,
og slik blir det også i år. Da forteller Tor Øystein om Slåttemyra og viser oss rundt. Det blir
servert kaffe, og det blir musikalsk underholdning. Mye stoff
om Slåttemyra er å finne på
hjemmesida til Maridalens
Venner, maridalensvenner.no.
SMALMARIHÅND. Smalmarihånd er en av sju typer
marihånd som vokser på
myra. (Foto: Egil Michaelsen)

Veier til Slåttemyra

MYRFLANGRE. Myrflangre er en av de vakreste orkideene du kan
finne på Slåttemyra. (Foto: Arild Andresen)

Fra Sørli følger du grusveien
som går forbi skistua på Sørlitangen. Følg veien gjennom den
skarpe svingen opp mot brua
over jernbanen hvor vokterboli-

BLOMSTERTUR. Søndag kan du nyte mange

gen ligger. Ta så veien mot venstre (sørover) og følg den et
langt, flatt parti til den vender
skarpt mot høyre.
Femti meter etter svingen
følger man sykkelstien mot Movann. Denne tar av skarpt ned
til venstre i granskogen. Følg
sykkelstien om lag en kilometer. Da kommer du ut på en
grusvei. Følg denne veien
skarpt til venstre. Etter et par
hundre meter krysses jernbanen på nytt. Deretter er det en
lang, slak utforbakke ned til
velteplassen der Slåttemyra
åpner seg på høyre side.
Fra Sagtomta på Skøyen følger du veien mot nord, til høyre
for barnehagen, til du passerer
Jenserud. Et par hundre meter
nord for Jenserud deler veien
seg, og du følger den venstre leden, til det etter ytterligere 200
meter kommer et dele. Følg da
en grov sti/hogstvei over bek-
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ulike, vakre blomster på Slåttemyra. Da inviterer Nittedal Historielag og Maridalens Venner til den årlige turen dit. (Foto: Arild Andresen)

ken på venstre side og videre
noen hundre meter. Da kommer du til en grusvei, som følges rett fram. Terrenget åpner
seg på høyre hånd og du ser Vågedammen og anleggsområdet
i Kruttverket. Veien følges til
lysløypa fra Sørli.
Følg lysløypa til venstre opp
den trange elvedalen, og videre
oppover til snuplassen innerst i
grusveien fra høyre (nord). Følg

så hogstveien som vrir seg
bratt oppover mot venstre, og
etter noen hundre meter følges
stidelet til høyre. Stien går over
et hogstfelt og vender etter
hvert mot høyre (vest). Deretter er det et lett kupert parti
hvor man krysser skitraseen.
Etter noen hundre meter er
man på velteplassen, og Slåttemyra åpner seg rett fram.

Kontaktpersoner i Turkameratene
• Per Kristen Gisleberg - per.kristen.gisleberg@bjertnes.vgs.no
• Tom Christophersen - tom.christophersen@bjertnes.vgs.no
• Martin Veastad - martin.veastad@no.thalesgroup.com
• Rune Winum - rune.winum@nittedal.kommune.no

KAFFE OG UNDERHOLDNING. Turen til Slåttemyra inkluderer også musikk og sang og ekte
skogskaffe. (Foto: Arild Andresen)

