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På Holleia er naturen rolig og 
vakker, med blinkende 

vann, klukkende bekker og 
bølgende åser, et landskap som 
er skapt for turgåere. 

For de som søker stillheten i 
skogen, eller idyllen ved 
vannkanten, er turen rundt 
Lønndalsåsen det rette valg.

Fra parkeringsplassen følger 
du veien nordover, med 
bekken på høyre side og 
Opptjernsåsen (366 m.o.h.) rett 
imot. 

Blekktjern
Etter en drøy kilometer flater 
veien ut ved Blekktjern, hvor 
det er montert en slaktebom 
mellom to solide furuer. 
Bommen er festet så høyt over 
bakken at viltet kan henges opp 
uten at andre dyr får tak i 
kjøttet. 

Men pass på når du svinger 
videre oppover veien, omkran-
set av høsttrær i gult, rødt og 
grønt – kanskje møter du en elg 
rundt neste sving.

På toppen er det et flott skue 
over mot Røysåsen i nord-øst, 
mens du i nedoverbakkene 
snart møter på den blåmerkete 
stien som går nord-sør mellom 

Helveteslia og Breiensætra. 
Du svinger til venstre, og vi 

anbefaler at du tar skogsbil-
veien på østsiden av Øvre og 
Nedre Sandtjern framfor den 
noe tunggåtte stien på vestsi-
den av vannene. 

Nå kan du virkelig føle ekte 
naturglede langs de praktfulle 
Sandtjerna. 

Men se, en storfugl skyter 
seg ut av skogen på den andre 
siden av vannet og gjør et par 
runder før den forsvinner 
innover Lønndalsåsen. 

Ved Nedre Sandtjern forlater 
du veien for en stund og følger 
en tydelig sti ut på en liten 
odde.

Det er liten grunn til å utsette 
pausen, og med Sandtjerns-
åsen (530 m.o.h.) imot og 
Lønndalsåsen (457 m.o.h.) i 
bakkant kan du neppe føle deg 
bedre beskyttet. 

Og sannelig er det ikke et par 
ender som lager krusninger i 
det stille vannet. En mer 
fortreffelig plass å nyte maten 
er vanskelig å finne.

Blåmerket 
Turen fortsetter videre på den 
samme veien, og etter en stund 
ser du den blåmerkete stien 
igjen. 

Mens veien tar til venstre, går 
stien rett fram. Denne gangen 
følger du stien, og ca. 150 m 
lenger framme dukker Asksæ-
tra opp. 

Da P. Chr. Asbjørnsen i 1841 
utga «En tiurleik i Holleia», ble 
Asksetra og Holleia kjente navn 
for mange utover i landet. Men 
på det tida hadde det lenge 
vært drevet både gruvedrift og 
setring i området. 

Alle gårdene i bygdene som 
omkranser Holleia, hadde 
setrer inne på skogen, og det 
gikk stier på kryss og tvers 
mellom setrene.

Asksetra 
Under krigen ble Asksetra 
benyttet av Milorg. 

I et hemmelig rom ved 
verandaen ble det lagt beskje-
der og forsyninger. Arnt 
Bergets bok «HOLLEIA - tiurens 
rike» fra 2009 gir deg forøvrig 

Høsttur     
på Holleia

Seniortur: Bildet er fra turistforeningens seniortur til Lønndalsåsen og Blekktjern. Den omtalte Til 
slaktebommen til høyre.

SAndtjernA: Her kan du føle ekte naturglede.

grundige opplysninger om 
Holleia. På tilbakeveien mot 
parkeringsplassen er det 
stedvis utsikt mot Tyrifjorden, 
og nå glir det lett nedover mot 
bilen. 

Har du litt tid til overs, så ta 
en tur ned til Opptjern, som er 
et av de fiskerike tjerna på 
Holleia. 

Om ikke fisking frister, kan 
du jo nyte vannspeilet med 
flotte vannliljer i vannkanten. 
God tur!

ut på
tur
tipS oSS
E-post: tur@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
sentralbord: 32 17 95 00

hvA?
Rundtur med flotte 
vann, ca. 5 km. Kan 
kombineres med 
fisking, bærplukking 
og bading. Sykkeltur 
fra Ask, ca. 20 km 
tur-retur.

når?
Finest om høsten.

hvor?
Ta av fra Rv 35 
ved Ask, skiltet 
til Aklangen. 
Bompenger ved 
Hjellebråten. Turen 
starter fra bommen 
ved Opptjern.


