Ishavet rundt
- Ødemørk og Mossemarka på sitt beste

Opplev variert eventyrskog, fredede myrer og rikt dyreliv.
ØDEMØRK: Den første delen av turen følger samme trasé som tur
13 frem til Øvre Kjerringbakk. Her tas det av ned til venstre mot
Nedre Kjerringbakk. Navnet stammer, i følge sagnet, fra gamlemor
som falt av sleden en vinterkveld og ble ikke funnet før neste dag – i
hjel frosset. I Nedre Kjerringbakk tas det til høyre mot Søndre Dammane. Her går turen en sløyfe innom Østfold. Legg merke til alle de
store flotte maurtuene som passeres på venstre hånd. Ved Søndre
Dammane tar vi av til venstre og følger stien til Sandtaket. Veien til
høyre fører ned mot Lødengfjorden i Vannsjø. Etter 150 meter tar vi
av fra den blåmerkede stien.
Turen går nå langs en umerket sti i et variert og småkupert landskapmot Enderømosan og Langemyr. Dette er et spennende terreng med
fint utsyn over myrene. Dette området er beskrevet som et Eventyrskogområde i brosjyren “Eventyrskogene i Follo”. Etter hvert kommer
vi på ny inn på blåmerket sti. Her holdes det til venstre, rett nordover. Ved Skaran går den blåmerkede løypen krapt mot høyre. Fortsett imidlertid rett fram opp til toppen. Skaran er en av de høyeste
toppene i Mossemarka med 83 m.o.h. Forsett på stien nordover til
den krysser den blåmerkede løypa fra Nedre Kjerringbakk til Furumo.
Her fortsettes det videre nordover inn i naturreservatet Ishavet. Stien
følger den østre bredden av Ishavet og passerer en gammel hustuft
og flere svaberg med flott utsikt over myra. I enden av myra krysser
stien Eventyrstien beskrevet senere i boka. Følg denne til du støter
på stien fra Grefsrud. Der tar du til venstre mot “Kongeveien” og så
venstre på ny mot Ødemørk. Etter hvert vil veien får et bedre dekke.
Det markerer grensen til Ødemørk eiendom.
Ishavet naturreservat er et av “villmarksområdene” i Vestby. Her finner
du bl.a. sjeldne arter som myggblom og granstarr. Området regnes også
som viktig for fuglelivet.
Ødemørk er kommunens eiendom og “storstue” i skogen. Selve Ødemørkstua er åpen hver søndag mellom 11.00 og 15.00, bortsett fra i juli. Det
er også mulig å leie stedet som selskapslokale. I lavvoen på tunet kan du
grille medbrakt mat eller bare ta deg en pause. Denne er til fri benyttelse
for alle. Stedet har handikaptoalett.
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Ishavet rundt
10 km
Middels
Sti i lett furuskog og fine myrdrag.
Tidvis småkupert.

Turtips
		

Ta deg tid til å oppleve eventyrskogene
(skravert på kartet, langs ruten).

