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10 steder i Stange

10 steder i Stange er et turtilbud til alle – et Fysak-tilbud i folkehelsearbeidet  
som bidrar til god form, god helse og gode naturopplevelser. Du har ikke behov  
for «sjumilstøvler» for å nå våre turmål. De fleste ligger med kort avstand fra  
bilvei, noen er egnet for hjulbrukere og andre kan være passende til en dagstur  
med  familien på beina. Dessuten vil du komme til nye steder og bli mye bedre  
kjent i Stange. 10 steder i Stange er et samarbeid mellom Stange kommune,  
Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

På hver av de 10 stedene finner du en bøtte med stifteklemme for post-
kvittering. Bruk turkortet nedenfor. Hvis klypetanga er borte; merk av dato 
på ditt kort og meld fra til en av kontaktpersonene. Det blir deltakerpremie 
sponset av Sparebanken Hedmark og Ankerskogen svømmehall til alle barn/
unge til og med 16 år som har vært på minst seks av de ti postene. I tillegg 
er det 5-årspremier. Etter sesongslutt inviterer vi interesserte til avslutning 
med premieutdeling og servering i siste halvdel av oktober. Ønsker du å være 
med på denne tilstelningen, kryss av nedenfor.
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Navn:  __________________________________________________________________________   Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ___________________________________________   E-post:  __________________________________________________________

Interessert i sesongavslutning?   Ja

Kortet sendes: Stange kommune
 v/Else Bjørke – Kultur og fritid, Pb. 214, 2336 STANGE 
 eller på servicekontoret i rådhuset innen 2. oktober.

7. Jørgan i Vallset
Kjør FV 24 gjennom Gata mot 
Harasjøen. Sving av til Harasjøen 
Næringspark og kjør Harasjøvegen 
(bomveg) utover til avkjøring 
badeplass. Det er god parkering  
ved badeplass. P langs veg for 
øvrig kan være vanskelig pga 
smale veier. Fra P ved badeplass 
kan du gå tilbake mot Harasjø-
vegen og inn på det blåmerkede 
stinettet som anvist på kartet 
og opp til Jørgan. Det er en del 
stigning opp til posten, og langs 
«nye Prest markrunden»  finner vi 
gamle boplasser, gammel seter og 
koie(revet). Hele runden er på ca  
5 km.Tilrettelagt i samarbeid med 
www.vallsetkulturstier.no

8. Pinnerudkampen 
Parkering: Ved Båntjennet, fv 24. 
Ta av til venstre 100 m etter avkjø-
ring til Lisætra (ca 2 km nord for 
Malungen). Turen går østover fra 
parkering på blåmerket vinterveg i 
ca 500 m. Deretter over på skogs-
sti som runder berget forbi en 
fjellvegg for klatrere. Videre opp på 
toppen av Pinnerudkampen hvor 
bøtta henger. Her er det fin utsikt 
og du får en følelse av villmarka. 
Turen er 2,4 km tur/retur, lett å 
gå, men god stigning siste stykket. 
Tilrettelagt av Romedal Almenning 
Turstilag; www.ratut.no. Gå inn på 
nettstedet og finn flere muligheter 
for turer i området Harasjøen – 
Malungen.

9. Vardehøgda
Parkering: Ta av E6 til Vensvangen 
eller fra rv 229 ved Skaberud, over 
E6 og til Vensvangen.
Parkering for Fysak er merket ved 
bommen. Følg sti/tømmerveg med 
røde brikker nordover i ca 7-800 
m, gå videre østover forbi London-
koia og fram til Hemstadvangen 
hvor det er en oppslagstavle med 
kart. Ta av til venstre og stien går 
her over i et mer kupert terreng 
med flotte utsiktspartier. Posten 
Vardehøgda er plassert 445 moh 
hvor det er tilrettelagt med sitte-
benker for en rast. Fint å ha med 
kikkert, for her er det også flott 
utsikt. Stien går sørover tilbake til 
utgangspunktet forbi Tua hvor det 
er lagt ut besøksbok og informa-
sjon om koia og området.  
Tilrettelagt av Espa Turstilag – 
www.espatur.no 

10. Åsen
Posten ligger på en natursti 
mellom brukene Åsen og 
Åsbekken ca. 1,2 km nord 
for Åsen Handel. Natur-
stien ble først ryddet og 
merket av Marleif Enberget 
sammen med en klasse fra 
Åsvang skole i 2002. Du vil 
se gravrøyser og kullgroper 
langs denne stien. Fram til 
parkering; Kjør Åsvangvegen 
fra Romedal sentrum ca 6 
km til Åsen grendehus/skole 
(parkering her)  like før Åsen 
Handel. Fra grendehus følg 
lysløype/merket sti i nordlig 
retning. Etter ca. 800 m gå 
av til venstre ved skiltet 
«Fornminner» og ut på 
naturstien. Følg denne nord-
over i ca 400 m, der henger 
posten ved naturstien.  
Gå samme vei tilbake.  
Øvrige turmuligheter i om-
rådet, se nytt turkart  
for Stange.
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Postene står ute fom. 1. mai – 30. september 2015.  
Høyereliggende poster kan bli satt ut noe senere pga snøforhold.

Kartutsnittene som er benyttet for å vise postene til 10 steder i Stange, er hentet fra 
 Statens kartverk N50. Sammen med beskrivelsene av postene burde dette være til hjelp 
for å finne de 10 postene uten problemer. I tillegg er alle turpostene lagt inn som 
turforslag på www.ut.no med tekst, bilder og kart det er mulig å zoome. Dersom det er 
ønskelig med oversiktskart eller mer detaljerte kart, selges det turkart i bokhandlere 
og ved turistforeningen sin butikk i Torggata på Hamar. Brosjyren «10 steder i Stange 
2015» deles ut gratis og er å finne ved kommunens servicekontor, skoler, sportsbutikker, 
enkelte forretninger og bensin stasjoner.

Kontaktpersoner er
Else Bjørke tlf. 62 56 21 14/930 56 739  e-mail: else.bjorke@stange.kommune.no
Aud Norstad tlf. 992 59 904 e-mail: aud@hagenoggodager.no

Se også nettsidene: www.stange.kommune.no og www.hht.no

Premiene er sponset av:
Deltakerpremie til barn og unge 
t.o.m. 16 år, som har tatt min.  
6 poster, er et dagsbesøk i Anker-
skogen svømmehall. Gaven kan 
hentes på servickontoret i Stange 
f.o.m. 3.aug. mot levering av 
turkortet med klipp.

I år er det Friluftslivets år  
og derfor har vi økt til  
10 turposter i Stange 

Alle turposten 
ligger også 
inne på ut.no 
som turforslag 

med tekst, bilder og kart det 
er mulig å zoome i.



1. Muslibenken
Posten ligger langs Ottestadstien på strekningen mellom rv 222 (Hamar-Stange) og  
Vestbygdvegen. Vi har følgende to utgangspunkt:
1. Parker ved dam ved Hegsvold gård der Ottestadstien krysser Vestbygdvegen. Følg Ottestad-

stien østover mot jernbanen som passeres over bru. Stien følger oppover i et vekslende 
kulturlandskap, og på en bakkekam ligger Muslibenken med godt utsyn utover mjøsområdet. 
Avstand ca 2,6 km en veg.

2. Parker ved rv 222 der Ottestadstien krysser vegen. Følg stien vestover i slakt terreng  
utover i kulturlanskapet blant annet langs en bekk hvor naturen er på sitt fineste i 
 heggeblomstringen.

Avstand ned til benken ca 1,5 km en veg.
Ottestadstien er hele 16 km lang rundt det hele og har mange steder hvor det er mulig å 
koble seg på. Se nytt Stangekart som kom ut nå i vår.

3. Fura møter Svartelva 
Denne posten ligger på Ilsengstiene, plassert på en rastebenk der Fura møter Svartelva.  
Fura kommer fra Furadalen innunder Svaen i Løten. Hver sommer er det mjøsørret som går opp 
i denne elva for å gyte. Svartelva kommer fra Gjetholmsjøen, og elva la grunnlaget for mølle-
drift og industri, både papirfabrikken i Klevfos og mekanisk industri samt Ådalsbruk Jern-
støperi. Svartelva er en av de største elvene som renner ut i Mjøsa. Et fint utgangspunkt for 
denne posten er Løkenkvern bru ved Bjørby eller Breidablikk skole. Der er det parkering. Det 
er merket med Ilsengstiene. Turen går langs ei «kvennvet» som er et kulturminne med vann i 
smal kanal ved siden av Svartelva. Det er en gapahuk med muligheter for en liten stopp. Følg 
kanalen videre, stien går over flere nye bruer. Følg skilt ingen, etter hvert kommer vi til ei 
lengre bru over Fura,  deretter går stien til høyre gjennom en bjørkelund. Der er posten.  
Vi kan følge stien videre langs Svartelva til Hørsand bru og videre mot Løten. Eller gå tilbake 
og etterhvert velge andre stier til Idrettsparken og tilbake til Løkenkvern bru.  
Se også www.ilsengstiene.no

5. Sakserudberget
På denne runden går du på ny-
merkede stier rundt Tangen. Du 
passerer forbi den kunstige Dam-
men, som er anlagt for å utvinne 
vannkraft, og gjennom tunet på 
Sakserud. Det er flere mulige start-
punkter på Tangen, men i helgene 
er det som regel mulig å finne le-
dige plasser på jernbanestasjonen. 
Dette er et naturlig utgangspunkt 
for turen.
Start fra Tangen stasjon: Gå over 
brua som krysser jernbanen og ta 
til høyre på merket sti. Stien svin-
ger under bilvegen og fortsetter 
over demningen på Dammen. Ta til 
høyre når du kommer til Gruslinna. 
Stien er nå merket langs Dammen 
til gardsvegen til Sakserud. Ta til 
venstre og gå gjennom tunet på 
Sakserud. Følg merkinga videre 
langs en skogsbilveg. Når du kom-
mer til et stikryss, kan du velge 
begge stiene som er skiltet mot 
Veslekoia, men den som går til 
venstre er tørrest og finest. Følg 
stien 900 m og ta til venstre i 
stikrysset mot Gjellberget. Etter 150 m henger posten på et fint høydepunkt der man kan se 
i nesten alle retninger. Fullfør runden ved å gå til neste stikryss og ta til venstre. Følg skilt 
som viser vegen mot Tangen stasjon. Hvis du vil forlenge runden enda litt til, kan du gå over 
Gjellberget tilbake til stasjonen. Hele runden er på 5,5 km hvis du ikke går over Gjellberget.

6. Hovshagan
Posten henger på et båtnaust langs 
gang- og sykkelveg mellom Tangen 
camping og Korsødegårdstranda. 
Vegen er egnet for alle hjulbrukere, 
og det er kort avstand til posten 
fra parkering i Tangen båthavn 
– en liten kilometer. Turen kan 
forlenges til en «Tangen rundt tur» 
ved å følge videre sørover til sand-
strand hvor en tar til venstre opp 
forbi gården og ut på riksvegen 
og følger denne fram til sentrum 
igjen. Hele turen blir da ca 3,5 km. 
Alt. P-plass er Tangen stasjon.

4. Russerhula
Posten ligger ved Russerhula der 
russiske krigsfanger gjemte seg 
 under krigen. I april 1942 rømte 
flere russiske krigsfanger fra en 
fangetransport med jernbane gjen-
nom Stange. De fleste ble tatt, 
men to av russerne ble holdt skjult 
her et par måneder før de kunne 
komme videre, og det ble samlet 
inn mat og klær til dem. Rømlin-
gene ble fulgt over til Odalen der 
andre tok over den videre losinga 
til Sverige. Saken ble rullet opp 
i løpet av høsten 1942. En rekke 
personer ble arrestert, og mange 
ble sendt til konsentrasjonsleire i 
Tyskland der flere av dem døde.
Det mest aktuelle startpunktet er 
Lindstadsvea, men det kan også 
parkere et par biler der stien krys-
ser vegen til Sørli tømmerterminal. 
Start fra Lindstadsvea: Kjør fra E6 
langs Sørlivegen og ta av til ven-
stre på Tallbergroa etter ca. 3 km. 
Kjør 600 meter til du kommer til 
Stasjonsstien. Følg stien sørover og ta av til venstre etter 400 m. Da er det 400 m til posten. 
Hvis du vil ha en litt lengre tur, kan du fortsette videre mot Maurdalsvegen. Da krysser du 
Sørlivegen etter noen hundre meter og går videre til Langmyra, 1 km fra Russerhula. Der tar 
du til venstre og går enda 400 m til Mattisrud. Sving til venstre igjen og følg Stasjonsstien i 
retning mot Tangen. Etter 900 m er du tilbake ved Lindstadsvea. Hele runden er på 3,2 km.

2. Sakslundhagan
Posten ligger ved en benk inne i den tett skogkledde hagan.  Det blir her beskrevet to alter-
nativer for å komme frem til målet.
1. Fra nord følg Vestbygdvegen til Sakslund hvor veg fra Ottestad stasjon kommer inn fra 

venstre. Ta til venstre 50 m lenger fremme østover mot vedplass. Her kan du parkere.  
Følg merking mot skogen, og du finner posten etter ca. 500 m. Stien fortsetter videre  
mot Stange sentrum.

2. Parker på Stange. Gå Kirkevegen mot Lalumsbakkene hvor stien tar av til høyre nordover 
ved gården Lalum. Fortsett utover kulturlandskapet mot Fokhol gård. (Du kan også parkere 
og gå herfra). Her går stien til høyre langs låveveggen og videre forbi to-tre husmanns-
plasser hvor stien tar av til venstre og ned i Sakslundhagan. Avstand fra sentrum ca 3,5 km.
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