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#11 Oppegårdstjernet rundt 

Middels vanskelig tur gjennom blandet barskog. Store deler av stien går langs 

tjernet, på fjell og i åpen furuskog. Umerket løype langs tjernet på østsiden.  

Du finner et godt bærterreng rundt tjernet med innslag av blåbær, tyttebær, 

tranebær og multer. Oppegårdstjernet er Frogns største, naturlige tjern, 

oppdemmet av Frogn-morenen som ble dannet, da isen trakk seg tilbake for  

11.000 år siden. Frogn private vannverk ble anlagt her i 1922 og forsynte 21 

gårder i midtre Frogn med vann. NIVA fastslo i 1991 at vannet ikke lenger holdt 

god nok standard til drikkevann pga. algevekst. Fortsatt brukes tjernet til 

vanning, men drikkevannet hentes nå fra grunnvannet i morenesanden sør for 

tjernet. Du starter turen fra Frogn videregående skole. Her er det 

parkeringsmuligheter på ettermiddager og hele dagen i helgene. Det er også 

mulig å parkere på Ottarsrud og gå inn til tjernet via Bekkenstenveien. Fra Frogn 

vgs. går du østover forbi kunstgressbanen. Videre tar du nordøstover og følger 

tjernet rundt. Terrenget er småkupert, og du går på fjell i lys og åpen furuskog. 

Du passerer svaberg med gode fiske- og bademuligheter. I nordenden av tjernet 

er det et stidele. Den merkede stien går mot Kalfausen og kulturlandskapet på 

Oppegård. Den umerkede går langs Oppegårdstjernet til sydenden av tjernet, 

hvor de to stiene møtes. Du følger den merkede stien og ender opp rett syd for 

Kalfausen. Her renner også bekken Bjarka ut; den ender opp på Rommerud. Der 

skifter den navn til Rommerudbekken og senere til Bunnebekken. Den renner ut 

som gytebekk for sjøørret innerst i Bunnefjorden. Rett nord, på ei myr som 

tilhører Nordre Huseby, ble det ca. år 1900 funnet en stokkebåt som sikkert har 

vært i bruk på tjernet. Følg gårdsveien sydover og gå gjennom tunet på 

Oppegård. Gården Oppegård ga navn til tjernet. Den fikk i 1862 kontrakt for is-

skjæring med Søren A Parr, Drøbaks store iseksportør. En historie om Parr: 

Wenham Lake i Massachusetts i USA solgte kvalitetsis til den engelske adelen. 

Parr fikk alle rettighetene da USA-firmaet gikk konkurs. Oppegårdstjernet døpte 

han om til “Wenham Lake” og markedsførte isen under samme navn. Isen ble 
eksportert så langt av gårde som til Kongo og Vest-India. Det er bra med gjedde 

og abbor både i Oppegårdstjernet og nabotjernet Kalfausen. Det er mye bær og 

sopp i området. Ta med en soppbok på turen. Et godt råd for dem som føler seg 

usikre på sopp, er å holde seg unna skivesopp og satse på de sikre: rør-, ribbe- 

eller piggsoppene. Tjernet passer ypperlig som turmål for store og små.  




