#27 Stubberudtjernet – Holtfurua
Lettgått tur gjennom barskog med fint sopp- og blåbærterreng. Multer finner du
tidlig i juli rundt Stubberudtjernet. Kun den siste kneika opp til Holtfurua vil få
opp pulsen. Noen kaller Holtfurua for “Faulefurua” på grunn av den
karakteristiske toppen som tidligere så ut som en fugl med stort vingespenn.
Et lynnedslag ribbet imidlertid “fuglen” helt for fjær, men furua er fortsatt
særegen. Åsen hvor furua står, heter Fugleåsen. Den har vært Frogns største og
mest kjente spillplass for skogsfugl. Sporadisk blir det observert storfugl i
Holtskogen. Om våre drømmer innfris, vil det igjen bli mulig å høre tiuren
spille. Du starter fra parkeringsplassen ved Stubberudtjernet. Du går vestover i
blandet barskog mot Skyssrud og passerer et stidele ved Stubberuddalen. Her
holder du nord- og vestover. Neste stidele er tremannsteinen; her følger du
skiltet sti til Holtfurua. Stien går sydover langs Fugleåsen. I juli/august finner du
blåbær og tyttebær overalt. Området er også rikt på sopp. Etter noen hundre
meter følger du skiltingen og tar av 90º og bratt opp mot toppen av åsen. På
Fugleåsen har det opp gjennom tidene blitt skutt mang en skogsfugl. Når du går
her er det lett å forestille seg tider da området hadde stor bestand av storfugl og
orrfugl. Biologer hevder at området fortsatt er idéelt for skogsfugl. Vi har derfor
godt håp om at bestanden kan ta seg opp igjen. Flere navn i Holtskogen tyder på
at det har vært jaktet mye i denne luftige gran- og furuskogen, som for eksempel
Jegeråsen. Den strekker seg mellom Rørmyr og Havsjødalen. På de oversiktlige
kollene har elgen ofte nattleie. Holtskogen er sammen med Stubberudskogen
Frogns største sammenhengende skogsområde. Den er også knutepunktet som
binder sammen de livsnødvendige trekkrutene for elg, kalt “Elgens E 6”. De går
fra Nesodden gjennom Frogn og Vestby, så videre via Mossemarka helt ned til
Halden og Aremark. Avskjæres trekkrutene ved utbygging, kan en risikere å
isolere og ødelegge en hel elgstamme. Holtskogen binder også sammen sti- og
løypenettet mellom Nordre og Søndre Frogn.
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