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10 turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en  
bedre  helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen 
DNT SjekkUT som registrerer ditt post nærvær elektronisk når du er 50 meter i nær-
heten av posten. Kvittering kan også skje ved å notere koden på rett post i denne 
brosjyra. Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra 
til at du blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange 
kommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

Dersom du ikke benytter deg av Sjekkut-appen til kvittering, så vil du  
finne en rød bøtte med kode for kvittering på hvert av de 10 turmålene. 
Bruk turkortet nedenfor.
Vi oppfordrer barn/unge til og med 16 år å bruke papirbrosjyra så vi er  
sikre på å få vite alder. Alle deltakere er velkommen til sesongavslutning 
med premie utdeling/uttrekkspremier quiz og servering i kantina  
i Stange rådhus torsdag 18. november kl 18.OO.

F SAK
Stange 

#

Navn:  ___________________________________________________________________________  Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________ E-post:  __________________________________________________________

Kortet sendes: Stange kommune
 v/Line Kongssund – Kultur og fritid, Pb. 214, 2336 STANGE 
 eller på informasjonssenteret i rådhuset innen 20. oktober.
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Postene står ute fra 1. mai til 15. oktober. Høyereliggende poster kan bli satt ut senere pga. snøforhold og ikke kjørbare allmenningsveger.

w
w

w.
ha

m
ar

m
ed

ia
.n

o
20

41
08

12

Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT SjekkUT

Post nr. 7 – Røhnekoia 
Fra Stange kjører du inn 
på E6 sørover og tar av 
Sørlivegen mot Sørli 
tømmerterminal. Etter 
ca. 3 km tar du av til 
venstre mot Linstadsvea 
og kjører ca. 1 km til 
parkeringsplass. Her 
kommer Stasjonsstien 
forbi, og du følger den 
sørover langs grusveg. 
Etter ca. 500 meter er 
det skiltet til Russer-
hula, som blir en 
avstikker i forhold til 
kartsporet.  
Her er det satt opp 
en minnetavle som 
forteller historien om russiske krigsfanger som gjemte seg for tyskerne under 2. verdenskrig. 
Hovedstien går langs grusvegen nesten til enden hvor du  svinger av sørøstover i lettgått 
 terreng. Koia ligger på høyre side av stien ca. 2 km fra parkering. 
Den andre parkeringsplassen ligger kun 0,5 km fra koia. Fra Stange kan du kjøre inn på E6  
og ta av Sørlivegen mot Sørli. Etter 1,5 km tar du av til venstre og kjører sørover på denne 
vegen som er bomveg. Følg vegen i snaue 2 km fram til  parkering ved Røhnedammen. Følg 
 Stasjonsstien vestover fram til koia. Ved Røhnedammen er det fin rasteplass med sittebenk. 

Post nr. 8 – Våletjernet
Parkering ved Stangehallen. Følg merking av Stasjonsstien herfra gjennom boligfeltet og 
sørøstover ut i skogen. Etter hvert passerer du skilting til Våletjernet naturreservat som 
er spesielt kjent for sitt rike fugleliv og myrområde. Ved tjernet står det et fugletårn, hvor 
posten er plassert.  Turen fram og tilbake er på noe over 3 km. Men om du vil, kan du velge 
å gå videre på Stasjonsstien helt til Tangen og ta toget tilbake til Stange. Det er for øvrig et 
rikt stinett i området, så det er også muligheter for å legge opp egne tilpassede rundturer. 
Bruk kartet Stange sentrum og Vestbygda som denne våren er til gratis utdeling på bibliotek, 
service senter, Cirkle K, Fredheim gårdsutsalg og Stangehallen.  

Post nr. 9 – Styggmyra 
Det beskrives to forskjellige start-
punkt. Ta av E6 mot Tangen og parker 
ved bedriften LSAB Norge AS ved 
 vegen som fører mot Vallset.  
Følg vegen over bru over Vikselva og 
gå inn til høyre mot skytterbanen. 
Ta av første veg til venstre og følg 
denne sørover i ca. 1,5 km. Stien går 
av videre sørover langs høyspentlinja 
fram til stikryss hvor du tar østover 
nedover en bakke og ned på Stygg-
myra. Her er en gammel ruin med 
posten. Total avstand fra parkering  
til post er snaue 2,5 km. 
Det andre alternativet for parkering 
følger rv 222 til avkjøring mellom 
Tangen og Espa. Kjør sørover under 
jernbanelinje og parker ved  
et gammelt fabrikkområde på  
venstre side. Gå vegen tilbake til  
rv 222 som krysses før stien går i  
noe bratt terreng opp til stikryss ca. 
1,2 km fra parkering. Ta stien østover, 
ned bakken og ut på myra hvor 
 posten ligger. Total avstand  
fra parkering til post er 1,5 km. 
Begge alternativ har retur samme 
vegen som du kom. 

Post nr. 10 – Bygdebergskjempen 
Posten ligger i Bygdeberget i Ås-
bygda, og du kan parkere ved Åsen 
grendehus, rett ved Åsen Handel.  
Kjør Åsvangvegen fra Romedal sen-
trum, ca. 6 km til Åsen Handel. Den 
merka stien starter rett øst for gren-
dehuset. Herfra går du rett nordover 
delvis langs en gammel gardsveg, 
på lysløype og på sti. Etter en stund 
passerer du naturstien som Marleif 
Enberget laget sammen med en klasse 
fra Åsvang skole i 2002. Langs stien 
finner du gravrøyser og kullgroper. 
Fortsett videre og følg lysløypa noen 
meter før du tar til høyre gjennom et 
litt ulendt parti. Etter å ha krysset 
høyspentledningen, kommer du til 
enden på en skogsbilveg og følger 
den hundre meter før du tar av til 
høyre, forbi Bygdebergskoia. Stien går 
nå litt oppover gjennom tett skog,  
og du kommer fram til den kjempe-
store grana som kalles Bygdebergs-
kjempen. Ta samme veg tilbake. Turen 
er på 2,8 km hver veg. Du kan også 
velge å gå en lengre tur rundt Bygde-
berget før du går tilbake. 

Kartutsnittene er hentet fra Statens kartverk N50.
Se også UT.no med tekst, bilder og kart fra områdene.
Turkart over hele Stange er å få kjøpt i bokhandlere, informasjonssenteret i rådhuset samt 
i HHT sin butikk i Torggata på Hamar. Turbrosjyren er gratis og finnes ved kommunens 
informasjonssenter, bibliotek, Stangehallen, kulturkontoret, Ottestadhallen m fl.

Kontaktpersoner er
Line Kongssund tlf. 62562117/94888225 e-mail: line.kongssund@stange.kommune.no 
Aud Norstad tlf. 99259904 e-mail: rondua1952@gmail.com
Se også nettsidene: www.stange.kommune.no og www.hht.no

Arrangører: Sponsor:

Dette gjelder 

for sesongen 2020:

HOLD AVSTAND – både på turene 

og på postene. Rast gjerne 

mellom postene. Hold deg oppdatert 

på helsemyndig hetenes råd enten du er 

frisk, syk eller i karantene.

Denne sesongen har vi ikke stifte-

klemmer (av smittehensyn) så ta med 

egen blyant/penn og noter koden, 

eller bruk digital løsning. 



Post nr. 1 – Mohue 
Kjør av E6 ved Strandlykkja østover 
mot Trautskogen. Kjør 3 km forbi 
 kirken og oppover bakkene, forbi skil-
tet til Mjøsli. Ved passering av ferist 
er det ca. 300 meter igjen til parke-
ring. Stedet heter Grandalen. Herfra 
følger du sti østover mot Lysjøvegen. 
Den følger du sørover i ca. 200 meter 
før du tar av på sti sørvestover som 
fører deg bratt oppover langs åsryg-
gen mot Mohue. Mohue, som er et 
flott utsiktspunkt, ligger 490 moh og 
befinner seg så vidt innenfor kom-
munegrensa til Eidsvoll. Dette er en 
rundtur, og du går først 150 meter 
tilbake til stikryss hvor du går sørover 
før stien vender nordover nedover lia 
i retning Fallhøgda. Det går utfor-
bakke det meste av tilbaketuren.  
Hele turens lengde er ca. 4 km.
Litt ekstra informasjon om området: 
Sommeren 2020 foregår det  
TV-produksjon til programmet 
 «Sommerhytta» i Mjøsli hyttefelt. 
Turen er tilrettelagt av Espa turstilag. 

Det er mulig å kvittere på postene med mobilen! Last ned app’en DNT SjekkUT før du 
drar ut på tur. Når du er 50 meter eller nærmere  posten, får du mulighet til å kvittere 
som Besøkt, og du kan ta bilde, dele i sosiale  medier, signere i digital gjestebok – i til-
legg til at du kan følge med på informasjon og kart i appen. Samme app brukes i hele 
landet og turposter nær deg vises først. Hele turforslaget vil også ligge inne i ut.no.

Post nr. 2 – Veltsjøplassen 
Kjør til Hekne i Åsbygda. Følg vegen 
i 11 km til Gjetholmsjøen hvor det er 
parkering. Følg sti sørover langs sjøen 
fram til Veltsjøplassen som ligger ca. 
1,5 km fra startpunktet. Gå samme 
veg tilbake eller gjør turen lengre ved 
å gå videre sørover til Barkilsætra 
hvor det er rasteplass og infotavle 
om setra. Stien fortsetter østover 
mot den gamle boplassen Bjørke hvor 
det også er en oppslagstavle med 
historisk tilbakeblikk. Følg sti tilbake 
mot Gjetholmsjøen igjen. Turen vil 
ved dette stivalget bli på bortimot 6 
km. Turen anbefales pga. flott idyll 
ved sjø og vassdrag samt vandring på 
gamle ferdselsårer med kulturminner. 
Turen er tilrettelagt av Romedal 
Almenning Turstilag (RAT). 

Post nr. 3 – Jordbærkirka 
Parker ved Jokerbutik-
ken i Gata i Vallset.  
Følg hovedvegen nord-
over forbi bensinsta-
sjonen og sving av mot 
Tøstilia hvor det er skil-
tet. Følg vegen oppover 
gjennom boligfeltet. 
Ta av fra vegen i en 
hårnålsving og følg sti 
bratt opp over til kirka. 
På toppen åpner det seg 
en flott utsikt over Hed-
marken! Tilbake turen 
går videre bak kirka og 
ned ei bratt trapp. Følg 
grusveg østover og ta 
av til høyre i kryss nr. 
to hvor det er skiltet 
tilbake til Gata i bratt 
nedoverbakke forbi 
gården Store Tøsti. Legg 
merke til ei gammel 
furu i vegkanten – den 
er 250 år! Rundturen er 
ca. 5 km lang. 
Turen er tilrettelagt av 
Kvennstugua Bygdetun 
og turstier. 

Post nr. 4 – Muslibenken 
Posten ligger langs Ottestadstien mellom rv 222 (Hamar-Stange) og Vestbygdvegen.  
Parker ved Hegsvolddammen der Ottestadstien krysser Vestbygdvegen. Følg stien østover mot 
jernbanen som passeres over ei bru. Stien går videre i et vekslende kulturlandskap, og etter 
ca. 2,5 km er du framme ved benken og Fysakbøtta. Følg samme sti tilbake til parkering, eller 
om du ønsker å gå en lengre tur; fortsett på Ottestadstien, som for øvrig er hele 16 km lang, 
rundt det hele. Du kan koble deg inn på denne runden fra mange forskjellige steder i Bekke-
laget/Ottestad.  

Post nr. 5 – Nøkken ved Raasvea 
Parkering ved Balberg husmannsplass. Kjør over gården Store Ree, hold til høyre og følg 
skiltet til Balberg. Fra parkering går du inn på sti vest på tunet ved ei infotavle. Denne stien, 
som hører inn under Raa og Ree natur- og kultursti, har hele 10 infotavler om historie, natur 
og kultur hvis du går hele runden. Stien kommer ut på Ekebergvegen som følges nordover 
forbi utsiktspunkt med sittebenk hvor du får et fint skue utover bygda. Nede i bakken går 
stien av vestover i litt brattlendt terreng med edellauvskog og bjørkelunder. Stien kommer ut 
på en smal grusveg som følges sørover til møteplasser på hver side av vegen. Her går stien 
igjen vestover, og posten dukker opp med infotavle inspirert av Kittelsens beretning om 
nøkken. Rundturen går videre forbi husmannsplassen Raasvea og nedover bratt bakke før den 
vender nordøstover og 
oppover igjen. Under-
veis kommer du forbi 
en gapahuk og en dam. 
Gå langsetter dam-
men og åkerkanten og 
ut på vegen nordover 
mot Søndre Raa. Følg 
vegen ca. 300 meter 
før stien tar av østover 
mot  Balberg igjen. Hele 
runden er ca. 5 km lang. 
Turen er tilrettelagt av 
Raa og Ree natur- og 
kultursti. 

Post nr. 6 – Fura møter Svartelva
Denne posten lig-
ger på Ilsengstiene 
og er plassert ved en 
rastebenk der Fura og 
Svartelva møtes. Du kan 
parkere ved Breidablikk 
skole eller, hvis det 
er plass, på en liten 
parkeringsplass rett ved 
Løkenkvern bru. Gå på 
nordsida av elva opp-
over. Her går du langs 
ei kvennveit, en smal 
håndgravd kanal som 
førte vann fra elva til 
kverna ved Bjørby. Det 
er satt opp en gapahuk 
med muligheter for å ta en stopp. Følg merket sti over flere bruer til du kommer til Fura.  
Da ser du kanskje posten på andre sida av elva, men for å komme dit, må du gå et par hundre 
meter oppover langs Fura og krysse elva på Ilsengstienes største bru. Så følger du Fura ned 
igjen og kommer til den idylliske møteplassen mellom elvene. Fura kommer fra Furadalen tett 
oppunder Svaen i Løten. Hver sommer går mjøsørreten videre opp i Fura for å gyte. Den mye 
større Svartelva kommer fra Gjetholmsjøen. Elva la grunnlag for mange møller og industri-
bedrifter, både papirfabrikken ved Klevfos, mekanisk industri og Ådalsbruk Jernstøperi.  
Ta samme veg tilbake. Turen er på 2 km hver veg hvis du starter ved Breidablikk skole. 

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt 
minst 6 poster, er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. 
Premien kan hentes på informasjonssenteret i Stange  
f.o.m. 10. aug. Lever  turkortet med koder eller vis fram 
 registreringene i appen for å hente ut billetten som må  
brukes før 31.12.20. Premiene blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:


