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Kjære turvenn!
Et blankt nytt år står foran oss med en uendelighet av turmuligheter! Ås Turlag fortsetter med å legge til rette 
for dine opplevelser i skog og mark. Vår viktigste oppgave og største glede er å bidra til at stadig flere kommer 
seg ut i naturen. Turen kan være kort eller lang, det spiller ingen rolle så lenge du har det fint mens du er ute. 
Gjerne sammen med oss på en av våre mange fellesturer. Men også på egen hånd, alene eller sammen med 
dine egne turvenner.

I 2019 kan Ås Turlag feire sine første 5 år! Kanskje ikke det største jubileet, men vi markerer dette ved å utgi 
et helt nytt turhefte som vi trykker opp i 10.000 eksemplarer for gratis distribusjon til alle i Ås kommune – i 
tillegg til at det naturligvis legges ut for nedlasting på våre hjemmesider. Vi har funnet fram til og beskrevet 14 
ulike turer som kan tas til fots og delvis med sykkel. For hver tur er det et kartutsnitt og en beskrivelse av hvor og 
hvordan traseen er. Vi håper du vil bruke heftet flittig.

Ås Turlag vil også i 2019 fortsette arbeidet med å rydde, merke og vedlikeholde stier i kommunen. Vi 
oppdager stadig hvor mangfoldig vår egen kommunes natur og landskap er. Det er ikke nødvendig å reise til 
Himalaya, Lofoten, Hardanger eller Mallorca for å oppleve fantastisk utsikt, salt sjøsprøyt, brusende fossefall 
eller grufulle grotter. Vi har det her, i Ås og Follo: Gå blåsti på Kjærnes til utsiktspunktet på Kopås og kyststi til 
Sjødal, se etter fossekallen på vandring langs Syverudbekken i vårløsningen, bli med på maituren til gruvene på 
Spro, sjekk ut hula på Tjuvåsen i skumringstimen. Du blir ikke skuffet!

2019 blir oppstartsåret for DNT på Breivoll. Ås Turlag er entusiastisk medspiller 
i stedets videre utvikling, ikke minst sammen med Breivolls Venner som i 
årevis har stått på for at Breivoll skal gjenoppstå som en allmenhetens arena 
for friluftsaktiviteter. Vi håper at du som turgåer og Åsboer vil kunne nyte 
stedets fasiliteter og tilbud etter hvert som de utbygges. Uansett ligger Breivoll 
friluftsområde allerede klappet og klar til bruk for deg!

Velkommen UT og håper å se deg i 2019!
Guri Drottning Aarnes, leder Ås Turlag 
 

Kontakt oss
Du kan kontakte styret på epost: 
asturlag@dntoslo.no

På våre hjemmesider as.dntoslo.no finner du 
informasjon om styret og alle turer og andre 
aktiviteter. Vi er også på Facebook, søk etter Ås 
Turlag, lik oss og få turinformasjon rett inn på 
nyhetsoppdateringen din. 

Dette turprogrammet er utgitt i januar 2019. Vi anbefaler 
at du alltid sjekker hjemmesidene våre på forhånd, ettersom 
det kan skje endringer i det oppsatte programmet. 

Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014 og er 
et lokallag under Den Norske Turistforening 
Oslo og Omegn. Har du postadresse i Ås og 
er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du 
automatisk medlem av Ås Turlag. Laget har 1222 
medlemmer (november 2018).  Vi arbeider for 
å gjøre det enklest mulig for at barn, ungdommer 
og voksne i Ås kan komme seg ut i naturen for 
felles glede og trivsel. Turlaget har en egen 
turgruppe som arrangerer fellesturer og en 
stigruppe for merking og vedlikehold av turstier i 
Ås.  I tillegg har vi også et aktivt Barnas Turlag Ås 
som egen gruppe i Ås Turlag



3

Månedens langtur 2019
Månedens langtur arrangeres i månedene fra april til oktober, som regel siste lørdag eller 
søndag i hver måned. Dette er lengre turer med varighet på mellom fire og sju timer for deg 
som liker å gå litt lengre i hyggelig selskap. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding. 
Husk godt fottøy og mat og drikke!

Søndag 25. august: Svartoren og Kjerringhøgda
Vi starter fra Bysetermosen og følger blåmerket 
sti mot Svartoren. Vi krysser Svartoren med en 
tautrukket flåte, vel over følger vi stien videre til 
Tømmeråsen 313 moh. Herfra går vi nordover 
til vi møter skiløypa mot Skjelbreia, som også er 
en utmerket blåmerket sti. Fra Skjelbreia følger vi 
blåmerkede stier til Vangen skistue. Fra Vangen 
følger vi blåmerket rute mot Bysetermosen men tar 
en avstikker opp over Kjerringhøgda, 349 moh før vi 
er tilbake på startstedet.
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer  
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Bysetermosen P-plass kl 10.00 
Turleder:  Jens Andersen, tlf 483 49 216 

Søndag 29. september: Oldtidsveien fra 
Ljansbruket til Fåle og Breivoll 
Vi starter ved Strandpaviljongen i Hvervenbukta, 
følger kulturstien langs Gjersjøelva og videre opp 
til middelaldergården Hvitebjørn. Oldtidsveien 
passerer Bjørnsrud og Torbjørnrud, Vestre 
Oppegård og Oppegård kirke. Vi krysser Roald 
Amundsens vei og passerer Søndre Oppegård 
og Sjødal før vi kommer ned til Fåle. Vi fortsetter 
gjennom kulturlandskapet ved Kjærnes og ender 
opp på Breivoll gård. Derfra er det bare noen 
hundre meter langs kyststien før vi er ved Nesset, 
der buss 500 bringer deg tilbake til Fiskevollen og 
Hvervenbukta. 
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer  
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Strandpaviljongen, Hvervenbukta 
kl 10.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Lørdag 27. oktober: Kroerløypa                    
Kroerløypa er for de fleste kjent som en skiløype,med 
en tradisjonell løypeprofil. Gjennom små 
tilpasninger av denne traseen, er dette en flott 
turløype som kan nyttes hele året. Bli kjent med 
denne perlen av en løype!
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer  
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte:  Åshallen kl 11.00 
Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199

Søndag 28. april: Breivoll – Tjuvåsen – Breivoll
Fra P-plassen Breivoll sør følger vi gangveien langs 
Nessetveien til RV 156 mot Nesodden. Etter 200 m 
går vi blåmerket sti inn mot Tjuvåsen. Vi tar først en 
runde vest for åsen opp over RV 23 og går tilbake ned 
til Jomfrudalen med Jomfruhammeren. Herfra tar vi 
opp på selve platået på Tjuvåsen med Røverhula og 
utsiktspunkt samt rester av bygdeborg. Retur passerer 
vi Nymølledammen ned til RV 156 og videre tilbake 
til Breivoll med mulighet for å besøke gårdskafeen her.
Lengde: ca 8 km, ca 3 timer 
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Breivoll P-plass sør kl 11.00  
Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216

Søndag 26. mai: Kyststien Fiskevollbukta – Nesset
Vi går langs Bunnefjorden fra Fiskevollbukta i 
Oslo helt sør til Nesset i Ås. Vi følger den gamle 
Strandpromenaden til Hvervenbukta, deretter 
over Ljansbruket hvor vi krysser Gjersøelva over til 
Oppegård. Herfra velger vi å gå Linjestien litt oppe 
i åsen fram til Bekkensten. Vi følger sherpastien 
fram til Roald Amundsens vei, opp til Svartskog 
kolonial der vi tar en god lunsjpause. Videre inn til 
Sjødalstrand, over til Nebba, Kjærnes, Strandenga 
og Breivoll før vi ankommer Nesset. Herfra går buss 
500 tilbake til Fiskevollen. 
Lengde: ca 18 km, ca 6 timer 
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Fiskevoll bussholdeplass kl 10.00  
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 30. juni: Rundtur i Fålemarka 
Turen starter og ender opp på Breivoll. Vi følger 
Kyststien nordover, går gjennom Strandenga gård 
og over jordene mot Nordre Fåle. inn Polleveien og 
langs Pollevannet. Herfra går vi opp til Østli og videre 
mot Sjødal, her følger vi Oldtidsveien nordover til den 
gamle ferdselsveien fra Søndre Oppegård ned mot 
Bunnefjorden. Vi går sørover gjennom Sjødalstrand 
og Nebba, hvor vi tar veien opp mot Kjærnesdammen 
og følger Kjærnesstien ned mot Kjærnes brygge. 
Herfra følger vi Kyststien tilbake til Breivoll gård, hvor 
vi avslutter turen ved gårdskafeen.
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer 
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass Breivoll sør kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179



03.02. kl 11.00 Kom deg ut-dagen – skitur på 
jordene rundt Ås sentrum

Søråsteigen 
barnehage

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

06.04. kl 11.00 Sesongstart -
Turorienteringa i Ås

P-plass Breivoll 
nord

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

09.04. kl 18.00 Ettermiddagstur Syverudbekken P-plass Årungen 
rostadion

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

28.04. kl 11.00 Månedens langtur 
Breivoll-Tjuvåsen-Breivoll

P-plass Breivoll 
sør

Jens Andersen,
tlf 483 49 216

05.05. kl 11.00 Åsrunden Essostasjonen 
i Ås

Arne Hågensen, 
tlf 913 03 199

07.05. kl 18.00 Ettermiddagstur Årungen og 
Kinnsåsen

Svanedammen 
NMBU

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

12.05. kl 11.00 Fålesloråsen/Sjøskogen - 
Breivoll

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

19.05. kl 11.10 På jakt etter kråkesølv på 
Nesodden

Nordre Spro 
brygge

Guri Drottning 
Aarnes,
 tlf 916 90 638

26.05. kl 10.00 Månedens langtur 
Fra Fiskevollen til Nesset

Fiskevoll buss-
holdeplass

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

02.06. kl 10.00 Pilgrimsleden Nordby - Kolbotn Nordby kirke Ingunn Bjørkavåg, 
tlf 957 93 302

11.06. kl 18.15 Ettermiddagstur Drøbak Dyrløkke buss-
holdeplass

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

16.06. kl 11.00 Gaupesteinmarka og den store 
ensomheten

Granerud 
skytebane

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

30.06. kl 11.00 Månedens langtur 
Rundtur i Fålemarka

P-plass Breivoll 
sør

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

Turprogram Ås Turlag vår/sommer 2019
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 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER

Du 
finner mer 

detaljert og opp-
datert informasjon 

om alle turene på våre 
nettsider as.dntoslo.no



18.08. kl 11.00 Kyststivandring fra Fagerstrand Fagerstrand 
brygge

Guri D. Aarnes, 
tlf 916 90 638

25.08. kl 10.00 Månedens langtur 
Svartoren og Kjerringhøgda

P-plass Byseter-
mosen 

Jens Andersen,
tlf 483 49 216

31.08.-
01.09.

Kom deg ut-dag og Friluftsdag 
på Breivoll

Tunet Breivoll 
gård

Se info på 
as.dntoslo.no

01.09. kl 11.00 Fålesloråsen/Sjøskogen - 
Breivoll

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien

Mathias Eckholdt, 
tlf 919 91 174

01.09. kl 11.00 Historisk vandring i barokk-
hagen ved Hvervenbukta

P-plass Hverven-
bukta

Harald Lundstedt, 
tlf 979 70 430

08.09. kl 11.00 Fra Sjøskogen til Breivoll over 
Nordby

Innfarts-P Vin-
terbrosenteret

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

10.09. kl 18.00 Ettermiddagstur Vardåsen Drosjebua v/Ås 
stasjon

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

14.09. kl 11.00 Askehaug til Sjødal P-plass Aske-
haug

Wenche L. Kverneland, 
tlf 917 04 949

15.09. kl 11.00 Kyststien i Vestby P-plass ovenfor 
Hvitsten kirke

Ingunn Bjørkavåg, 
tlf 957 93 302

22.09. kl 11.00 Skaubygda i Frogn P-plass Stubbe-
rudtjern

Jens Andersen,
tlf 483 49 216

29.09. kl 10.00 Månedens langtur  
Oldtidsveien fra Ljansbruket 
til Fåle

Strandpaviljon-
gen, Hverven-
bukta

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

08.10. kl 18.00 Ettermiddagstur Eldor Drosjebua v/Ås 
stasjon

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

13.10. kl 10.00 Fra Fiskevoll til Breivoll Fiskevoll buss-
holdeplass

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

20.10. kl 11.15 Linnekleppen i Østfold Rakkestad kirke Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

26.10. kl 11.00 Månedens langtur 
Kroerløypa

Åshallen Arne Hågensen, 
tlf 913 03 199

03.11. kl 11.00 Fålemarka og Kjærnesdammen Askehaug buss-
holdeplass

Renate Franzki, 
tlf 982 30 716
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Gradering av turene: 
Grønn. For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak 
kortere turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.

Blå. For de med litt erfaring i terreng og middels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan 
være steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.

Rød. For erfarne turgåere og de med god utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein, ur og snaufjell. Bratte 
helninger og lengre strekninger med løs stein og myr kan forekomme.

Svart. For erfarne turfolk og de med god utholdenhet. Gode fjellsko anbefales. Lange turer på mer 
krevende stier eller topp med bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.

Turprogram Ås Turlag høst 2019
 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER



Barnas Turlag Ås arrangerer turer for familier med barn. Dette er enkle og gratis turer som er 
åpne for alle – også for de som ikke er medlemmer av DNT. Vi håper så mange som mulig blir 
med oss ut på tur! Her er noen utvalgte turer for barn – se hele turoversikten på neste side. 

Søndag 3. februar: 
Kom deg ut-dagen – Storebrand
Tradisjonen tro satser vi på snø og knallbra akeføre. 
Vi holder på i bakken ved Storebrand fra kl 11-14. 
Vi tenner bål med mulighet for grilling for de som 
ønsker det. Ta med varme klær, mat, termos med 
varm drikke og noe å ake med, eventuelt ski. Vi byr 
på sveler, og det blir TurTipp med premie til alle 
barn. 
Lengde: 100 m  
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Eika sportssenter, parkering 
Varighet: kl 11-14 
Ansvarlig: Inger Rødseth, tlf 402 02 968  

 
Lørdag 6. april: 
Sesongstart for turorienteringa i Ås 
Vi starter på parkeringsplassen ved Breivoll gård 
(innerst i veien), der Håvard Steinsholt introduserer 
oss for turorienteringens gleder! Deretter vandrer 
vi rundt på stier og tråkk i Breivollområdet, der noen 
utvalgte poster i vårens turorientering er lagt ut. Som 
vanlig bidrar Håvard med en god porsjon lokalhistorie 
og kunnskap! Det blir også anledning til å kjøpe 
turorienteringspakker med kart og rutebeskrivelser. 
Lengde: ca 3-4 km 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass Breivoll gård kl 11.00 
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 90824179 
 

Lørdag 31. august – søndag 1. september: 
Friluftsdag og Kom deg ut-dagen på Breivoll
Vi arrangerer Friluftsdag og Kom deg ut-dagen 
på Breivoll, her blir det mange aktiviteter for både 
barn og voksne. Mer informasjon kommer på 
nettsidene våre as.dntoslo.no 
Oppmøte: Tunet, Breivoll gård fra kl 11.00  
Vanskelighetsgrad: Lett

 
Torsdag 21.november: 
Fakkeltur
Bli med på en stemningsfull ettermiddagstur med 
Barnas Turlag. Vi møtes ved biblioteket, deler ut 
og tenner faklene og går i tog gjennom Åsmasan 
til Ramlapinnen. Der tenner vi bål, så de som vil 
kan ta med seg bålmat. Ta gjerne på refleksvest. 
Turlaget stiller med fakler inntil lageret er tomt 
(barn prioriteres). Vi anbefaler å ta med varme 
klær, termos med varm drikke, sitteunderlag og 
hodelykt hvis du har. Kanskje bestemor og bestefar 
også vil være med?
Lengde: 2 km (ikke egnet til barnevogn) 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Ås bibliotek, kl. 17.00 
Ansvarlig: Inger Rødseth, tlf 402 02 968  
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Trilleturer 2019 
Ås Turlag har som mål å tilby trilleturer for foreldre som er hjemme i permisjon med barn. Dette er en hyggelig 
måte å treffe andre i samme situasjon til mosjon og sosialt samvær. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å 
henge med, og turene ender som regel på en kafé der både store og små kan få dekket sine behov for mat og 
stell. Turene går på både grus-, traktor- og asfaltert vei. Det er mulig å bruke bæresele eller bæremeis på alle 
turene for de som ønsker det. Se våre hjemmesider as.dntoslo.no for informasjon om oppmøtetid og sted, eller 
følg oss på Facebook. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Trilleturledere 
Vi trenger frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene. Ønsker du å delta i en trilleturgruppe 
i Ås og kan lede noen turer, ta kontakt på asturlag@dntoslo.no. Du bestemmer selv hvor mange turer du vil lede. 
Vi kan sette opp forslag til egnede turer, men du må også gjerne sette opp ditt eget program.
Du finner detaljert informasjon om alle turene på våre nettsider as.dntoslo.no



20.01. kl 10.30 På ski fra Vestby til Ås Se info på 
as.dntoslo.no

Ann-Kristin Stokke, 
tlf 452 17 552

03.02. kl 11-14 Kom deg ut-dagen Eika 
sportssenter

Inger Rødseth, 
tlf 402 02 968 

05.03. kl 16-18 ”Spikketur” med bål og pølser Frydenhaug 
barnehage

Inger Rødseth, 
tlf 402 02 968 

06.04. kl 11.00 Sesongstart Tur-orienteringa 
i Ås

P-plass Breivoll 
nord

Terje Thurmann-Moe,
tlf 908 24 179

12.05. kl 11.00 Fra Sjøskogen og Fålesloråsen 
til Breivoll

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien

Terje Thurmann-Moe,
tlf 908 24 179

19.05. kl 11.10 På jakt etter kråkesølv på 
Nesodden

Nordre Spro 
brygge

Guri D. Aarnes,
tlf 916 90 638

04.06. kl 18.00 Med kart og kompass utenfor 
stiene

Se info på 
as.dntoslo.no

Ann-Kristin Stokke, 
tlf 452 17 552

31.08.- 
01.09.

Kom deg ut-dag og Friluftsdag 
på Breivoll

Tunet, Breivoll 
gård 

Se info på 
as.dntoslo.no

01.09. kl 11.00 Fra Sjøskogen og Fålesloråsen 
til Breivoll

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien

Mathias Eckholdt, 
tlf 919 91 174

20.09 – 
21.09.

kl 17.00 Flaggermustur i Nordskogen Arboretvn/ 
Syverudveien

Ingvild Storvoll,  
tlf 905 55 925

11.10. kl 19.00 Skummel tur i nattsvarte skauen Årungen 
rostadion

Håvard Steinsholt, 
tlf 934 46 858

21.11. kl 17.00 Fakkeltur Ås bibliotek Inger Rødseth, 
tlf 402 02 968 

7

Du 
finner mer 

detaljert og opp-
datert informasjon 

om alle turene på våre 
nettsider as.dntoslo.no

Turer for familier med barn 2019
 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER



as.dntoslo.no
Naturopplevelser for livet

DNT Oslo og omegn overtar driftsansvaret for Breivoll gård – etter alt å dømme fra sommeren 2019. Det er 
utarbeidet en konseptskisse for området – og ambisjonene er høye: ”DNT vil etablere den største, viktigste 
og mest inkluderende og allsidige friluftsarenaen for barn og unge på Østlandet!” Vi har snakket med Eirik 
Bergvoll, som er leder for Breivollprosjektet i DNT Oslo og Omegn.

DNT overtar på Breivoll gård fra 2019!

gapahuker, hengekøyepark og teltcamp for utendørs 
overnatting, og det skal opparbeides aktivitets- og 

turløyper i sammenheng med gården. Og sist, 
men slett ikke minst – vi vil gjøre Breivoll gård 

til et senter for kajakkpadling i Bunnefjorden! 
Vi har masse positive erfaringer fra 
kajakksatsingen vår på Sørenga, med 
Breivoll kan vi etablere en kajakkled inn 
gjennom hele fjorden. Vi planlegger å 
bygge et eget kajakkhus, og naturligvis 

tilby kursing og kajakkopplevelser for hele 
familien!

Vi takker Eirik for praten – og gleder oss til 
fortsettelsen! Vi oppfordrer alle til å støtte opp om Breivoll 
- sammen med Breivolls Venner og andre frivillige 
organisasjoner i Ås og Follo vil vi gjerne være med på å 
virkeliggjøre DNTs ambisjoner for Breivoll Gård!

Alle foto: Ås Turlag

Så hva skjer framover? Eirik forteller at planene som 
foreligger er omfattende: Det flotte Hovedhuset 
skal oppgraderes, og blir ”sjelen” i Breivoll 
gård. Her blir det resepsjon, kafe og 
selskapslokale. I Drengestua blir det 
matsal og møterom, samt et nytt 
kjøkken. Det skal bygges et sovehus 
med plass til ca 50 gjester i forskjellige 
romstørrelser, muligens med en egen 
selvbetjent avdeling. I Stabburet kan 
det foregå hobbyaktiviteter for barn 
og voksne, og kanskje matservering for 
mindre grupper?  

Men de største forandringene skjer kanskje utendørs, 
fortsetter Eirik. Vi ønsker å bygge noen spennende 
tretopphytter med flott utsikt over området og 
Bunnefjorden. Dessuten tenker vi etablering av lavvoer, 


