
Stubberud skogpark naturreservat ble opprettet ved Kgl. res. av 7. juni 1929. 
Reservatet dekker et areal på ca 112 dekar, og er regnet som Norges første 
edelløvskogsreservat. Reservatet er avgrenset av Griniveien i nordvest, av 
Nordenga i nord og av stikkvei og sti i sørøst.

Det er en spennende historie knyttet til vernet som i dag gjelder for området. 
Grunneieren, oberst Egeberg Ottesen tinglyste i 1929 ”en bindende 
forpliktelse for meg selv og enhver etterfølgende eier av eiendommen til å 
frede og hegne om naturforekomsten Skogparken Stubberud”. 
 Naturvernforbundets forløper, Østlandske kredsforening for natur
fredning ble stilt som garantist, og erklæringen kunne bare tilbakekalles eller 
endres med deres samtykke. Gjennom denne garantistrollen fikk Naturvern
forbundet og deres forløper et spesielt ansvar for området. 
 Bærum kommune er grunneier for området i dag. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har forvaltningsansvar for Stubberud skogpark naturreservat, og 
andre naturvernområder i Oslo og Akershus. Skjøtselen av området utføres av 
Natur og idrettsforvaltningen i Bærum kommune etter en skjøtselsplan 
utarbeidet i 1991 på oppdrag av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. En 
del av skjøtselen utføres ved at området beites av dyr fra Hosle gård.

GeoloGi

Området tilhører den geologiske regionen som heter Oslofeltet. Berg
grunnen består av kalkstein avsatt i Silurtiden for ca. 400 millioner år siden. 
Det finnes i dag rester etter kalksteinbrudd flere steder i skogparken og på 
Sauejordet. I kalkovnen ble kalksteinen brent og deretter ble det hvite 
pulveret blandet med vann slik at en fikk lesket kalk til murarbeider. Det er en 
kalkovn som preger Bærum kommune sitt kommunevåpen. 
 Høyeste punkt i reservatet er 134 m.o.h, og hele området ligger således 
under marin grense som i bærum er på 215220 m.o.h. Dette betyr at 
området har vært havbunn etter siste istid, som var for ca. 10 000 år siden. 
Etter siste istid ble berggrunnen dekket av løsmasser av sand og leire. 
Kombinasjonen av kalkrik berggrunn og løsmasser med sand og leire har gitt 
et næringsrikt jordsmonn.

Plante- oG dyreliv

Det næringsrike jordsmonnet kombinert med det 
gunstige klimaet som finnes i Indre Oslofjord gir 
gode livsbetingelser for varmekjære dyr og planter. 
I kystbeltet med kalkgrunn finner vi derfor en rekke 
organismer som er naturlig sjeldne i Norge. I alt er 
det registrert over 350 forskjellige karplanter i 
området, blant annet nattfiol, ballblom, tysbast, 
blåveis og fagerklokke. 
 Naturreservatet er dominert av en naturskog
preget granskog og et kulturpåvirket område med 
edelløvskog og hagemark. Det finnes også mindre 
arealer med sumpskog. Det er ikke gjort større 
registreringer av dyrelivet eller av soppfloraen.

NATURRESERVAT

Hensikten med en 
skjøtselsPlan for stubberud

•  Stubberud Skogpark er et naturreservat 
hvor naturverninteressene skal være 
prioritert framfor andre brukerinteresser.

•  Stubberud skogpark skal skjøttes med 
det formål å bevare og/eller  
gjen opprette et historisk kulturlandskap 
med åpen eng/beite og lysåpen  
hage markskog. I parkens østre del skal 
et område skjøttes som et 
urskogsreservat.

•  Stubberud Skogpark skal være 
tilgjengelig for alle brukergrupper under 
forutsetning av at bruken ikke er til 
skade for naturverdiene i området

skjøtsel av HaGemarkskoGen

Målet er å opprettholde og eventuelt 
restaurere en lysåpen hagemarkskog, dels 
som et historisk botanisk referanseområde 
og dels som et rekreasjonslandskap. 
Aktuelle tiltak er begrenset til rydding samt 
beiting av hest og storfe.

skjøtsel av naturskoGen

Målet er å la skogen få utvikle seg mest 
mulig som et naturlig økosystem. 
Skjøtselen avgrenses her til å kontrollere at 
det ikke blir gjort nye inngrep i området.
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retninGslinjer for bruk oG ferdsel

Du er velkommen til å besøke og ferdes i og gjennom naturreservatet.  
Vi ber deg ta hensyn til det følgende:

•  Sporløs ferdsel, lag ikke merker og ta hånd om ditt eget søppel.  
Benytt fortrinnsvis hovedveier og stier.

• Planter og annen vegetasjon er fredet. Det er derfor ikke tillatt å 
plukke blomster. Sanking av bær og matsopp er tillatt.

• Dyre og fuglelivet, herunder egg, reir og unger er fredet mot skade. 

• Bålbrenning er forbudt. Grill og engangsgrill må kun 
brukes der disse ikke skader berggrunn eller vegetasjon. 
Egnet underlag for en grill er grus og sand.

• Camping og teltslagning er forbudt.

• Vanlige båndtvangsregler gjelder for hunder.

• Ridning skal skje på opparbeidede rideveier.   
Ridning i terrenget er ikke tillatt.

• All motorisert ferdsel er forbudt.

Grensene for naturreservatet ser du på kartet.  

stubberud skoGPark nature reserve

Welcome to Stubberud skogpark nature reserve. The nature here is 
unique for Norway, and we hope that you will help us to preserve the 
area. You can find abundant communities of flora and fauna within the 
protected area. Please note the following rules for conduct:

• Leave no trace – don’t leave litter, or make other signs of your visit. 

• All the vegetation, wildlife and bedrock are protected against   
 damage. 

• You may collect berries and mushrooms.

• It is prohibited to make open fires and to barbeque. It’s only   
 allowed to barbeque on appropriate surface of sand or gravel. 

• You can take your dog with you, but it must be kept on a leash.

• Camping is prohibited.

stubberud skoGPark naturreservat
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Navnet Stubberud 
kommer av en 
husmannsplass som 
lå midt i området. Her 
bodde det folk helt fram 
til slutten av 1800tallet. 
 

Fotomontasje av 
husmannsplassen Stubberud.


