
Grønnstrukturplan for Sørum - en oversikt over det grønne Sørum.  
 
Vedlegg til kommuneplan 2008 – 2020. 

 
Bakgrunn 
Kommunestyret har etterspurt en grønnstrukturplan for Sørum.  
Sørum er fortsatt en landbrukskommune selv med stor utbygging og økt tilflytting de siste 10 år. 
Sørum har en stor andel grønne arealer, men det er likevel viktig med en ”føre var” holding for å 
kunne ivareta de verdiene som ligger i tilgang til friluftsområder. Et kart som viser grønnstrukturen og 
viktige forbindelser er et viktig verktøy for å ivareta dette hensynet i kommunens saksbehandling.  
 
De fleste innbyggerne i Sørum har nå ingen bakgrunn eller tilknytning til jord- eller skogbruk. 
Kommunen opplever større etterspørsel etter tilrettelegging for ferdsel. Dette går på skilting og 
merking av turstier for sommerbruk og skiløyper til vinterbruk, samt turkart. 
 
Notatet beskriver de store trekkene ved grønnstrukturen i kommunen, og hvilke verdier denne 
inneholder, med hovedvekt på friluftslivsverdier. Det er også omtalt hvilke virkemidler kommunen har 
for å ta vare på disse områdene og kvalitetene. 
 
Grønnstrukturkart 
Grønnstrukturkart for Sørum viser de sammenhengende utmarksområdene i kommunen der skog, åser, 
og friluftsliv er dominerende. Forbindelseslinjer fra tettstedene ut mot disse mot områdene er markert 
med piler, både forbindelser som er viktige i dag og forbindelser som kan bli viktige i fremtiden. 
Kartet viser også forbindelser ut mot nabokommunene. Egne kart viser de tettstedsnære 
grøntområdene rundt Sørumsand og Frogner.  
Kartet er skjematisk tegnet, for å illustrere de store områdene og hvordan disse henger sammen i mer 
sårbare forbindelser.  
 
De viktige korridorene ut til friområdene 
Sørum har i dag store utmarksområder. Utfordringen for nye innflyttere er ofte å finne frem til gode 
utgangspunkt for turer i disse områdene. Turkart for kommunen vil bli et godt bidrag.  
Fra tettstedene er det viktig å ha god tilgjengelighet mot friområdene, i form av gang/sykkelveger eller 
turveger. Disse bør skiltes og merkes. 
Det er svært viktig at tilgjengligheten til friluftsområdene blir særskilt ivaretatt ved utbygging av 
tettstedene. Ny utbygging må planlegges slik at de viktigste korridorene bevares. 
Godt med utfartsparkering skal være et tema ved all regulering i områder mot utmarksområdene. 
Forbindelsene mellom områdene er vesentlige for viltets muligheter for å trekke og for generell 
spredning av planter og dyr. Forbindelser som er utilgjengelige for mennesker kan ha stor betydning 
for dyre og fugleliv. Vassdragene og kantvegetasjonen langs disse utgjør gode forbindelser. 
 
Det grønne Sørum 
Bygda har mange store og sammenhengende jord- og skogbruksområder. I lavereliggende partier, hvor 
all dyrka jord befinner seg, har vi mange steder et variert og attraktivt kulturlandskap. Det store 
husdyrholdet bidrar til at mange arealer har stor opplevelsesverdi og opprettholder et biologisk 
mangfold både i seg selv, samt ved beiting og naturgjødsling. Kommunen har et betydelig nasjonalt og 
regionalt ansvar for å ta vare på dammer i kulturlandskapet, mudderbanker (særlig langs Glomma) og 
flommarksmiljøer og kroksjøer langs mindre vassdrag på leirsletter. I disse våtmarksmiljøene finnes 
det både dyre- og planteliv som er sjeldent og i noen tilfeller truet. 
 
Skogen er dominert av gran- og lauvskog mens furua tar over høgere opp i terrenget. De største 
skogområdene ligger sør i Blaker og inneholder mange attraktive åer, sjøer og tjern.  
 
Når det gjelder dyrelivet har viltforvaltningen i Sørum spesielt fokus på å bevare yngledammer for 
amfibier, sikre sammenhengende lauvskogsområder med stort innslag av døde og døende trær langs de 
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store vassdragene (Glomma, Åa og Rømua) og hindre fysiske inngrep og utfyllinger av grunne 
områder i Glomma. I tillegg er det viktig at hensyn til reirlokaliteter for rovfugl og spillplass for 
storfugl innarbeides i skogbruksplanene i kommunen. 
 
Markagrense og andre virkemidler for å bevare tettstedsnære naturområder 
Ulike virkemidler for å sikre rekreasjonsområder for innbyggerne er vurdert. Kommunestyret vedtok 
da kommunedelplan for Frognerområdet ble vedtatt i 2005: 

”Det innføres markagrense i Heksebergåsen i samarbeid med Skedsmo og Gjerdrum kommuner. 
Arbeidet startes opp med reguleringsplanarbeidet av de aktuelle felt. Markagrense forslås lagt til 
en kote – slik at den tydelig kommer frem i forbindelse med øvre byggelinje. I reguleringsplanen 
skal utbygger sørge for fri tilgang til markaområdet med sti(er) gjennom utbyggingsområdet, 
samt parkeringsmuligheter for de som trenger bil for å komme til markaområdet.” 

 
Det har vært kontakt med Skedsmo og Gjerdrum kommuner. De har ingen planer om mer utbygging i 
åsen. Dersom en markagrense settes slik som kommunestyreforslaget skisserer, i form av en øvre 
byggelinje, vil arealene mellom utbyggingsområdene og denne grensa fort bli oppfattet som 
reserveareal for fremtidig boligbebyggelse. Det beste vernet for friluftsområdet er å følge kommunens 
langsiktige arealstrategi og legge nye boligområder i tilknytning til tettstedene. På denne måten 
skjermes Heksebergfjellet. Vern mot utbygging ligger allerede i kommunes arealstrategier og 
friluftsområdenes status som LNF.  
 
Det er derfor ikke lagt inn markagrense i kommuneplanen, siden denne heller ikke vil ha noen juridisk 
binding og vil bli som en illustrasjon å regne. En eventuell markagrense med strengere restriksjoner 
må på sikt settes i samarbeid med nabokommunene og praktiseres likt.  
 
Ved å legge til rette for bruk av friluftsområdene, i form av løyper, utfartsparkering, gangforbindelser 
fra nærliggende boligområder og lett opparbeidelse i naturen, vil bruken av området i seg selv være et 
godt vern mot forslag om utbygging. 
 
 
De store utmarksområdene 
For ferdsel i utmark i Norge gjelder allemannsretten, regulert gjennom friluftsloven. Begrepene 
”innmark” og ”utmark” er sentrale for å definere og avgrense ferdselsretten. Det er i utgangspunktet 
rett til fri ferdsel i utmark, mens rettene er mer avgrensa i innmark. Alle områder hvor en kan ferdes 
etter reglene i friluftsloven kan i prinsippet brukes til friluftsliv.   
 
Den følgende oversikten inneholder en beskrivelse av de største sammenhengende utmarksområdene. 
Mange områder inneholder en eller flere skogsbilveger. Disse er normalt stengt med bom for 
motorisert ferdsel, men er selvfølgelig åpne for turer til fots eller på sykkel. 
 
1 Heksebergfjellet 
Størrelsen på området innenfor Sørum kommune er ca. 1500 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter  
Heksebergfjellet helt nordvest i Sørum deles med nabokommunene Skedsmo og Gjerdrum. Åsen er en 
market høgde i terrenget som kan ses fra store avstander, med flott utsikt. En rekke boligområder 
befinner seg rett under åsen og innenfor korte avstander, spesielt i Skedsmo og Sørum.  
 
Kulturminner/attraksjoner 

• 2 bronsealderrøyser 
• 10 jernalderrøyser 
• Signalvarde – brukt i 1000 år 
• Gammel ferdselsåre – jfr. Peder Chr. 

Asbjørnsens eventyr 

• 700 meter lang forkastningssone 
som en grøft i terrenget 

• Bombeslipp i 1943 
• Gammelt torvuttak 
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Turstier 
Avtale om bruk av turstier i Heksebergfjellet mellom Frogner Idrettslag og grunneierne fra 1995. 
Merkede stier, oppslagstavler, veiviserskilt og merkefliser langs etter traseene. Det er 4 adkomster fra 
nedre del av lia, ved Heksebergåsen boligområde, ved dammen ovenfor Steinerud, ved Østli og ved 
øvre Hekseberg gård. Stiene knyttes sammen oppe på åsen og når høgeste punkt på Vardefjellet i 
Gjerdrum, 322 m.o.h. 
Lengde av merka turstier: ca. 5,5 km. 
 
2 Vilbergfjellet 
Størrelsen på området er ca. 700 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Vilbergfjellet befinner seg mellom Lindeberg og Vilberggårdene. Det består av en lavere åsrygg med 
høgeste punkt på 220 m.o.h. Vilbergfjellet har nær tilknytning og god forbindelse til et økende antall 
boliger på Lindeberg og Frogner. Kløfta i Ullensaker ligger heller ikke langt unna.  
 
Kulturminner/attraksjoner 

• St. Olavs gang.  Ei renne i fjellet, en diabasgang bestående av en mørk bergart. 
• Rulla.  Gammelt husmannssted – samlingssted for grupper og foreninger 
• Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim går gjennom området 
• Flere dyregraver rett øst for Tømte 

 
Turstier 
Avtale om bruk av turstiene i Vilbergfjellet mellom Frogner Idrettslag og grunneierne fra 1997. Skiltet 
og merket tursti. Adkomst til turvegene fra Øvre Vilberg i nordøst, Stensrud i sør og fylkesveg 255 rett 
sør for Vilbergholtet i vest. I tillegg går Pilgrimsleden gjennom området med adkomst sørfra ved 
Ulverud og fortsettelse nordover fra Rulla. 
Lengde av merka turstier:  ca. 4,5 km 
Lengde av skiløyper:  ca. 6,5 km  (omfatter delvis samme traseer som turstier) 
Lengde av Pilgrimsleden:  ca. 1,5 km  (omfatter delvis samme traseer som turstier) 
 
3 Såkroken 
Størrelsen på området er ca. 1000 dekar 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Såkroken er et sammenhengende gårdslandskap med fine opplevelsesmuligheter; på tre av gårdene 
drives det med husdyr. Rømua befinner seg rett vest for området og i øst ligger Egneråsen.  I nord 
følger stien Dalsgutua som har vært brukt som ferdselsveg for folk i Såkroken i århundrer. Resten av 
turstien følger partivis gårdsveger og innhøstingsveger. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Mjønerudfossen, et lite fossefall  
• Attraktivt gårds- og kulturlandskap 

 
Turstier 
Grunneierne skiltet og merket stiene i 2005. Adkomst fra Norum i sør, Vølnergårdene lenger nord og 
Dalen i nord. Underveis er det laget en avstikker bort til Mjønerudfossen. 
Lengde av merka turstier:  ca. 3,5 km 
 
4 Lørenfallet - Egneråsen - Jultonåsen 
Størrelsen på området er ca. 10 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
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Området strekker seg fra Lørenfallet og nordøstover via Bergsmoen og Bøler til Egneråsen og 
Jultonåsen på grensen mot Ullensaker og Nes. Den sørlige delen består av lavereliggende skog. Fra 
Bøler og nordover stiger terrenget opp til høgeste punkter på Egneråsen med 263 m.o.h. og Jultonåsen 
med 256  m.o.h. Området inneholder en rekke natur- og miljøkvaliteter, som flere vann og tjern, fine 
utsiktsplasser, mange verdifulle biotoper for biologisk mangfold m.v. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Store gravhauger i sørvestre del 
• Mange nedlagte husmannsplasser og gamle boplasser 
• ”Sagtomta” ved Berg.  Brukt til plassering av mobile sagbruk. 
• ”Postkassa” mellom Berg og Åsgård.  Posten til Gunhildrud ble lagt her. 
• Gammel bygdeborg på Egneråsen.  Stammer fra folkevandringstida, 400-600 e. Kr. 
• Gammelt tingsted på Egneråsen, trolig også varslingsvarde 
• Gammel torvmyr og jakthytte rett vest for Søtjennet 
• ”Nattlosji” ved fjellvegg nord for Søtjennet 

 
Turstier/Skiløyper 
Avtale om bruk av turstiene mellom Sørum Idrettslag og grunneierne fra 1999, innbefatter skilting og 
merking. Adkomst til turvegene skjer fra Sørum skole ved Lørenfallet, ved Bergvegen, ved Bøler, fra 
Natovegen, ved Julton og fra Henniskogen i Nes.  Stomperudløypa går gjennom hele området fra 
Sørum skole til Nes nord for Askedalsmyra og videre via Henniskogen til Jessheim. 
 
Øst for Lørenfallet er det lysløype med adkomst fra Sørum skole og fra Egnervegen ved Hol. 
Lengde av merka turstier:   ca. 16 km Herav ca. 2 km i Nes 
Lengde av skiløyper (Stomperudløypa): ca.   9 km   Herav ca. 1,5 km i Nes 
Lengde av lysløypa   ca.   3,5 km Inkludert 1,5 km av Stomperudløypa 
 
5 Ausenfjellet - Størsrudåsen – Hammeren 
Størrelsen på området er ca. 10 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området strekker seg fra Leirud og Ausen i vest til Glomma i øst. I sør går grensen mot Skedsmo og 
Fet, mens Haldenvegen, RV 171, er nordligste avgrensning. Terrenget er vekslende med flere åser 
med storslått utsikt og høgdedrag. Høgeste punktet (nest høgeste toppen i Sørum) er Bjønnholen på 
349 m.o.h. Fra området ved Røysa og Skjortebytta kan en se langt nedover i Fet og Øyeren. 
Våtmarkene og tilgrensende dalsider inneholder mange natur- og miljøkvaliteter, som viktige 
leveområder for vilt og verdifulle biotoper for biologisk mangfold. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Røysa i Hammarsåsen.  Bronsealderrøyser, som er gravplasser fra bronsealderen 
• Kastet på Størsrudfjellet.  En steinhaug hvor de som har gått forbi har kastet fra seg en stein 
• Farshatten, gammel bygdeborg på grensen til Skedsmo 
• Skjortebytta.   
• Kikut, gammel boplass. Ligger helt i sør ved Glomma. 

 
Turstier 
Sørum Idrettslag har sammen med grunneierne og Lundermoen og omegn velforening skiltet og 
merket området. Adkomst til turvegene fra Lundermoen boligfelt, Sørum skytebane, Hammeren, 
Kopperud i Skedsmo og Skårer i Fet. 
Lengde av merka turstier:  ca. 22 km Herav ca. 2 km i Fet og 4 km i Skedsmo. 
 
6 Bingsfoss - Hammeren 
Størrelsen på området er ca. 1000 dekar. 
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Beliggenhet og kvaliteter 
Området strekker seg langs Glomma fra Bingsfoss til Hammeren. I tillegg omfattes et utmarksområde 
oppe i åsen ovenfor Hammeren, hvor en kan gå en rundtur langs skilta og merka sti.  
 
Stien langs Glomma er attraktiv med sin nære beliggenhet til elva og Sørumsand. Dette er skjærgården 
i Sørum! Nærmere Hammeren går stien gjennom et naturskjønt kulturlandskap med enger med dyr på 
beite. Ute i Glomma kan et rikt fugleliv med svaner og ender oppleves. I åsen ovenfor Hammeren er  
det flott usikt mot Bingsfoss, Sørumsand og Glomma med alle stoppekarene fra Bingen lense.   
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Helleristninger i fjellet nær Glomma 
• Funnstedet for stokkebåten ved Hammeren 
• Flere fine plasser for bading og soling 
• Mange minnesmerker fra fløtningen i Glomma 

 
Turstier 
Avtale om bruk av turstiene i området fra 1994 mellom kommunen og grunneierne, innbefatter 
skilting og merking. Adkomst til turvegene skjer fra Bingsfoss, Elvestad og Hammeren.  Beste 
adkomst er fra Bingsfoss, som har en stor parkeringsplass. 
Lengde av merka turstier:  ca. 8,0 km 
 
7 Bingsfoss - Rånåsfoss 
Størrelsen på området er ca.  500 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området strekker seg langs Glomma fra Bingsfoss til Rånåsfoss.   
 
Stien følger Glomma med god sikt til elva langs det meste av strekningen. Underveis møter en flere 
evjer som passeres over bruer og klopper. Beveren har her tilhold langs Glomma, og flere steder finnes 
felte trær og bevergnag på stubber og trær. Stien passer Blakersund, det gamle fergeleiet mellom 
Blaker og Sørum. Herfra er utsikten god over til Blaker stasjon, skansen og kirken. Hele strekningen 
inneholder variert og flott kulturlandskap med dyr på beite. Ute i elva er det et rikt fugleliv og 
mulighet for fisk.  
  
Kulturminner/attraksjoner 

• Blakersund, gammelt sundsted. 
• Leveområde for bever 
• Utsikt til Blaker stasjon, Blaker kirke og Blaker Skanse 
• Gamle Rånåsfoss kraftverk  

 
Turstier 
Avtale om bruk av turstiene i området fra 1993 mellom kommunen og grunneierne. Kommunen har 
gjennom egen avtale bemyndiget Blaker og Sørum Historielag til å utføre rydding og vedlikehold av 
stien. Avtalene ble etterfulgt av skilting og merking. Adkomst til turvegen skjer fra Bingsfoss, 
Blakersund og Rånåsfoss. Gode parkeringsplasser ved Bingsfoss og Akershus Energi på Rånåsfoss.  
Lengde av merka tursti:  6,1 km 
 
8 Svarstadåsen 
Størrelsen på området er ca. 5 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området befinner seg mellom Rånåsfoss i nord og Toreid i sør. I øst går grensen mot Nes og Søndre 
Auli, mens Eid og Tømte danner avgrensningen vestover. Svarstadtjernet er et yndet mål å besøke på 
tur. Sentralt innover i området går Anningsrudvegen, en skogsbilveg fra Toreid til Damstokklia.  
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Området er rimelig lett å lett å ferdes i uten de store terrengutfordringer. Høgeste topper er 
Svarstadåsen med 259 m.o.h. og Toreidfjellet med 233 m.o.h. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Gruva. Gammelt steinbrudd hvor glimmer eller kråkesølv ble tatt ut 
• Kølabånn. Fast hvileplass med bål under arbeid i skogen.  Kullbrenning i tidligere tider? 
• Gamle boplasser, som Anningsrud 

 
Turstier og skiløyper 
Det er ikke foretatt systematisk merking av turstier i området, men en del skilter og noen merker er 
satt opp. De viktige stiene blir mye brukt, særlig fra Søndre Auli rett over grensen i Nes. Disse er 
derfor godt synlige i terrenget. Adkomst til stiene skjer fra Anningsrudvegen, Larsrud, Krokvegen, 
Grensevegen og toppen av Tandbergvegen i Nes. 
Skiløype fra Krokvegen ved Rånåsfoss i nord til Nordby i sør hvor den møter lysløypa fra Haugtun 
skole.  Mellom Krokvegen og Larsrud er traséen bygd som lysløype. 
Lengde av delvis merka turstier:  ca. 6 km 
Lengde av skiløype   ca. 3,6 km (Inkludert 1,8 km lysløype) 
 
9 Skugstadåsen 
Størrelsen på området er ca. 2 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området befinner seg mellom Toreidvegen i nord, Toreid i øst, Kjølstad i sør og Huseby i øst.  Midt i 
området ligger Skugstadmåsan. Rett nord for mosan ligger Blaker Skytebane. Terrenget er stort sett 
lett å ferdes i, med flere flate partier i tillegg til slake og jamne lisider. Høgeste punkt er Skugstadåsen 
med 218 m.o.h.   
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Gammel koppergruve 
• Gammelt torvuttak på Skugstadmosan 

 
Turstier og skiløyper 
Det er ikke merka turstier i området. Lysløypa går fra Haugtun skole forbi skytebanen til Fjuk skole.  
Et nett av skiløyper blir kjørt opp mellom Haugtun skole og Skugstadmosan.  
Lengde av skiløyper: ca. 10 km (Inkludert 5 km lysløype) 
 
10 Gullsmedåsen – Igletjennshøgda 
Størrelsen på området er ca. 15 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området befinner seg sør for Sørumsand, øst for Varsjøen, nord for RV 170 (”Kompvegen”) og vest 
for Mork og Kvevli. Området er stort og ligger lett tilgjengelig for den stadig økende befolkningen i 
Sørumsand. Området byr på en rekke natur- og miljøkvaliteter, som mange vann og bekker, store 
myrområder og vekslende terreng flere fine utsiktspunkter. Varsjøen i sørvest har rent vann og en 
rekke attraktive badeplasser. Flere skogsbilveger og en rekke traktorveger gir god adkomst inn i 
området. Høgeste topper er Klovehøgda med 330 m.o.h. og Igletjernhøgda med 325 m.o.h. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Borgmundåsen.  Gammel bygdeborg ved Mork, fra folkevandringstida,  400-600 år e. Kr.  
• Klebersteinsbrudd på Lystadmoen 
• Klebersteinsbrudd ved Kvevli 

 
Turstier og skiløyper 
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Gjennom flere år er stier og løyper merket og skiltet i regi av Sørumsand Idrettsforening.  For tiden 
arbeider ei gruppe inkludert grunneierne med full gjennomgang av området for en helhetlig skilting og 
merking.  Adkomst til området er fra Lystadmoen via skogsbilveg, fra Skibua på Sørumsand, fra 
Orderudåsen, fra Monsrud via skogsbilveg, fra Nedre Låland, fra Hagen ved Tertittvegen og fra 
Kvevli via skogsbilveg. De fleste turstier og skiløyper går i samme trasé. 
Lengde av merka turstier:   ca. 15 km  
Lengde av skiløyper:   ca. 19  km   (Inkludert lysløypa) 
Lengde av lysløypa   ca.   2 km Østby til Orderud 
 
11 Stagrimåsen – Askhøgda – Sameieåsen 
Størrelsen på området er ca. 10 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området grenser i vest til Fjukvegen (RV 175) og Blakervegen (RV 171), i sørøst til Aurskog og i 
nordøst til Nes. Vekslende terreng med flere djupe daler og høge koller, flere steder bratt og vanskelig 
tilgjengelig. Høgeste toppen er Askhøgda med 330 m.o.h.  I sør ligger Sameieåsen, også kalt Aurskog 
Varde, med 285 m.o.h. Flere skogsbilveger gir god adkomst med sykkel inn i området. Hudalsvegen 
som starter ved Stagrim går nesten inn til grensen til Aurskog. Et par mindre tjern, Fjuktjenn og 
Hauketjenn helt øst, er flotte naturperler. I sørvest er det store grus- og sandforekomster.    
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Aurskog Varde. Gammel signalvarde 
• Haretronga. Diabasgang, mørkt fjell, mellom Fjuk og Hogset 
• Gjertrudsteinen. Stor stein som isen har lagt igjen ved Søndre Fjuk 
• Fleskebua. Hule med helletak på over 10 kvadratmeter. 

 
Turstier 
Det er en delvis merka tursti som går fra Søndre Fjuk til Fjuktjernet. 
Lengden av turstien:  ca. 2 km. 
  
12 Våråsen - Kukollen 
Størrelsen på området er ca. 25 000 dekar. 
 
Beliggenhet og kvaliteter 
Området ligger lengst sør i kommunen. Nordlig avgrensning er Kompvegen, i vest til Fet og i øst til 
Aurskog. Dette er det største sammenhengende skogområdet i Sørum, hvor store skogarealer fortsetter 
innover i nabokommunene. Her finnes mange attraktive steder for rekreasjon og friluftsliv. Den 
sørligste delen er dominert av sjøer og vann, som Breisjøen, Mjøsjøen, Nedre og Øvre Helltjennet, og 
Vestre og Østre Jarsjøen. Flere av disse vannene er gode fiskevann. Terrenget mellom vannene når 
opp i høgder på over 300 meter med flere gode utsiktspunkter. Høgeste toppen i Sørum, Kukollen på 
352 m.o.h. finner vi her. Lenger øst, nær grensen til Aurskog, ligger Hærfangen med 334 m.o.h. 
 
I området kan en oppleve ro og stillhet. Nærmeste tettsteder er Aurskog, Fetsund og Sørumsand som 
alle befinner seg ca. 1 mil unna. Området er flott for sykkelturer etter de mange skogsbilvegene, hvor 
de fleste har høg standard. Fra sør skjer adkomsten fra Skjatvet i Fet, hvor en når mange kilometer 
med skogsveger på sykkel. Flere av de flotte sjøene i området ligger like ved vegene. I nord skjer 
adkomst til skogsveger fra Krogstad, Sollia og ved Kamperud. 
 
Kulturminner/attraksjoner 

• Hærfangkjerka.  Et rasområde med store steinblokker som minner om ei kjerke 
• Gravene.  Gamle dyregraver på Liåsen 
• Mange gamle boplasser 
• Flere gamle setrer, som Mellom-Morksetra og Østmorksetra 
• Villmarksleiren ved Breisjøen 
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• Styggdalen, freda naturvernområde 
Turstier 
Ingen turstier er skilta og merka i området.     
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