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Området vi skal gå i, kalles 
Gullerudmarka etter 

Gullerud gård, som ligger sør i 
marka. Mange eldre kalte 
området for Dragonhagan etter 
dragon Pål Putten. Han 
utmerket seg under svenske-
slaget i 1716, og rett på vestsi-
den av veien er det reist en 
minnebauta.

Gullerudmarka består av 
kalkrygger som går i NØ-SV, og 
det er et virvar av stier.

Parker 60–70 meter etter 
innkjøringa fra Fv 241 (ikke ta 
veien opp til Borgergrenda). Et 
lite skilt peker ut i marka. Etter 
å ha passert gjennom grinda, 
kommer du til en åpen plass. 
Ta kjerreveien rett fram (ikke 
til venstre), og etter ca. 50 me-
ter tar du stien skrått ned til 
høyre. 

Naturreservat
Gullerudtjern-området ble fre-
det i 2002, og formålet med 
fredningen var å bevare den 
spesielle floraen knyttet kalk-
skogen. I alt 29 arter i området 
er ført opp på den norske rød-
lista.

I vannet finnes de sjeldne 
kransalgene, som er lange og 

tynne og vanskelig å se uten 
spesialutstyr. Merk at telting 
og bålbrenning ikke er tillatt i 
naturreservatet.

Gå på høyre side av bekkeut-
løpet og fortsett den brede sti-
en i 60–70 meter rett fram. Ved 
en liten klopp svinger du til 
høyre på en smalere sti og for-
serer den bratte kneika.

Jonas-sletta
Opp bakken der terrenget flater 
ut, kalles det Jonas-sletta (eller 
Jonas-plassen). Nå følger du 
stien til venstre og kommer ut i 
et flatt terreng som ble snau-
hogd for få år siden. Stien føl-
ger ytterkanten av hogstflata 
mot jordene og dreier så sør-
over mot Gullerud gård. 

Langs vannkanten er det 
fantastisk vakkert, og er du 
heldig med været, kan du opp-
leve at sola blinker i tjernet 
mens endene duver på vannet.

Tilbake til bekkeutløpet tar 
du til høyre over solide bruer, 
og foran deg, tett ned til van-
net, står et benkebord. Hvis du 
ikke har spist, så bør du gjøre 
det her.

Turen fortsetter opp bakken 
til venstre, parallelt med stien 
som vi gikk ned til tjernet. Nes-
ten på toppen av den slakke 
bakken finner du på venstre 
side et lite minnesmerke.

Den lille minnesteinen er 
satt opp av Nils M. Sørensen, 
og refererer til svenskeslaget i 
1716. Noen svenske soldater 
skulle etter sigende ha deser-
tert, og ble så tatt av dage av lo-
kalbefolkningen. Noen histo-
riske bevis for en slik hending 
finnes imidlertid ikke.

Snart er du ute på kjerrevei-
en som vi startet på, og her 
dreier du til høyre. I det du 
kommer fram til gjerdet, tar du 
til venstre over en liten åpen 
plass. 

lerkeskog
På høyre side av stien langs 
kalkryggen er det lerkeskog i 
2–300 meter fremover. Elgen 
har faktisk gitt lerken gode 
vekstvilkår siden den har tatt 
knekken på alle furuskuddene. 
Et artig innslag i floraen er det i 

Gåtur på   
gode stier

SveNSkeSlaget: På denne turen finner du minnestein over svenske soldater.

god tur: Gullerudmarka byr på fint turterreng.

alle fall. I første tydelige kryss 
hvor det er litt fuktig, tar du sti-
en mot venstre (ikke til høyre 
ned mot Grunntjern). Nå går 
det jevnt oppover, og etter 200 
meter kommer du til et mar-
kant kryss. 

Ikke ta den friske motbakken 
til høyre, men den mer rolige 
til venstre. Den breie stien skal 
du nå følge helt tilbake til ut-
gangspunktet. Det er mange 
mindre stier som tar av under-
veis, men hvis du vil unngå en 
lengre tur, bør du følge den 
brede vei.
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hva?
Rundtur på gode stier 
rundt Gullerudtjern 
naturreservat. Ca. 6 
km, 2-3 timer.

Når?
Det er gjerne lite snø 
i Gullerudmarka, og 
stiene er tidlig bare. 

hvor?
Området ligger sør 
for Klækken hotell, 
øst for Rv 241.
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