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Bli med oss på tur
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TURPROGRAM 2020

Ny turattraksjon i Ås 
– sherpastien ved Nebba! Se baksiden.
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Kjære turvenn – nå er det bare å ”sherpa” seg!
Unnskyld den litt plumpe overskriften, men det var ikke til å unngå. For nå ligger verdens nydeligste (?) 
steintrapper i Ås – og de er mer enn klare for dine steg i år og i all framtid. Disse trappene anno 2019 ser ut 
som de har ligger der bestandig og kommer til å ligge der hundrevis av år for et stadig økende ut-på-turfolk. 
Trappebyggerne er sherpaer fra Nepal, antakelig verdens beste i dette faget. De brukte 18 arbeidsdager på 
steinlegginga og resultatet er formidabelt. Vi er utrolig glade og stolte over at dette prosjektet, som også har 
kostet svært mange dugnadstimer blant våre egne frivillige, er realisert. Nå ligger de 278 steintrinnene fordelt 
på to lange og flere mindre trapper mellom Nebba og Sjødalstrand klare til å bli brukt av deg. 

Og på vei dit eller på vei hjem går du kanskje innom Breivoll gård, turfolkets storstue innerst i Bunnefjorden 
som DNT Oslo og omegn overtok forvaltningen av i 2019. Og der anbefaler vi å ta deg en bolle! Her blir det 
garantert mye friluftsmoro for liten og stor framover.

Ikke nok med dette; høsten 2019 ble den nye Tangenrunden, en 6 km lang runde i Eldorskogen, ferdig ryddet 
og merket, atter et dugnadsprosjekt utført av våre frivillige. 

Du leser nå innledningen til turprogrammet til Ås turlag, en oversikt over våre 
planlagte og organiserte turer gjennom 2020. Det er turlederne selv som har 
spekulert ut og planlagt turer som de skal lede – i flotte turområder som de gleder 
seg til å vise fram til andre. Vi har flinke og ivrige turledere i Ås turlag, og vi har 
plass til flere. Ta gjerne kontakt med styret om du ønsker å bli turleder hos oss.

2020 kommer til å bli et aktivt år for Ås turlag, og vi kan love å fortsette innsatsen 
for å gjøre det lett for deg å ta steget ut i naturen.

Velkommen UT og håper å se deg i 2020!
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. 

Sjekk alltid hjemmesidene våre as.dntoslo.no før 
du deltar på tur, det kan forekomme 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. 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.
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”Kyststimaraton” 2020 
Dette er en ny turserie som arrangeres i samarbeid av DNT-turlagene i Follo.  Vi har delt inn Follokysten i 4 
etapper fordelt på 4 forskjellige lørdager – fra Oslo i nord, helt fram til Son i Viken. Dette er lange og til dels 
krevende heldagsturer hvor vi holder noe høyere tempo enn vanlig, så du må være i god fysisk form for å delta. 
Til gjengjeld får du mange unike turopplevelser underveis – du vandrer hele veien tett på fjorden gjennom et 
vakkert kystlandskap fullt av gamle kulturminner. Du vil også oppleve de nye sherpatrappene mellom Nordre 
Follo og Ås og ved Hvitsten, strandidyller og bratte svaberg, gamle dampskipsbrygger langs Bunnefjorden og 
Oslofjorden, gamle gruver i Spro – og en svømmetur over Hallangspollen hvis du vil! Det er ikke nødvendig 
med forhåndspåmelding på disse turene. Men husk godt fottøy - og ta med deg godt med mat og drikke!

Lørdag 22. august – Kyststimaraton 3
Fra Fjellstrand til Drøbak
Vi vandrer ned til Fjellstrand brygge. Herfra 
følger vi den naturskjønne kysten sørover forbi 
Nordstrand, Svestad og Spro til Solbakken og over 
til Fagerstrand. Etter en god pause fortsetter vi mot 
Digerud, forbi Hetthulldammen og Marikova og 
kommer fram til Sønderstøa. Herfra går vi videre mot 
Langebåt og Hallangspollen. Svømming eller båtskyss 
over til Gyltholmen, da strekningen rundt Innerpollen 
er vanskelig framkommelig. Vel over følger vi småveier 
videre sørover og kommer fram ved Drøbak torg.
Lengde: ca 25-26 km
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Fjellstrandkrysset kl 09.35 (buss 570 
går fra Tangen 08.58 og fra Sjøskogen 09.00)
Turleder: Sigurd Parmann, tlf 905 64 507 

Lørdag 12. september – Kyststimaraton 4 
Fra Drøbak til Son
Fra Drøbak torg går vi sørover til Torkildstranda, og 
følger Elleveien over til Skiphelle. Derfra gjennom 
Ekeberg hyttefelt og over til Kjeppestadbukta, 
på bru over Solbergelva der vi forlater Frogn 
kommune. Herfra følger vi blåmerket sti til 
Pyttskog og veien gjennom hyttefeltet før vi igjen 
er på blåmerket sti ned mot Nedre Ramme. Fra 
Rammebråten følger vi kyststimerket vei gjennom 
Hvitsten fram til sherpatrappa ned til Emmerstad. 
Her tar vi en god pause før vi går videre langs 
blåmerket sti i fjæra til Krokstrand. Videre på 
blåmerket sti i skogen fram til Hulvik og videre til 
vi stier og småveier gjennom idylliske Kjøvangen. 
Her går vi over Vardåsen med flott utsikt over 
Breiangen ned gjennom eikeskogen til Stavnes og 
bilvei/fortau den siste kilometer fram til Son. 
Lengde: ca 22 km  
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Drøbak torg kl 10:00
Turleder: Svein Skøien, tlf 993 59 159   

Lørdag 25. april – Kyststimaraton 1
Fra Fiskevollbukta til Bekkevold
Vi går langs Bunnefjorden fra Fiskevollbukta i Oslo 
helt sør til Nesset i Ås. Vi følger den gamle strand-
promenaden til Hvervenbukta, deretter over Ljans-
bruket hvor vi krysser Gjersøelva over til Oppegård. 
Videre til Ingierstrand bad, hvor vi følger Linjestien 
fram til Prosted, Bekkensten og sherpastien fram til 
Bålerud brygge, videre opp til Svartskogveien og 
inn til Sjødalstrand. Herfra tar vi den nye sherpastien 
over til Nebba, Kjærnes, Strandenga og Breivoll før vi 
ankommer Nesset og Bekkevold. Herfra går buss 505 
tilbake til Fiskevollen. Buss 83 fra Jernbanetorget 
kl 09.10, buss 505 fra Nesset kl 09.21  
Lengde: ca 19 km 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Oppmøte: Fiskevollbukta bussholdeplass (retning fra 
Oslo) kl 09.40, parkering ved Hvervenbukta
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
 
 
Lørdag 9. mai – Kyststimaraton 2
Fra Bånn til Tangen og Varden
Dette er turen for deg som vil ha en skikkelig 
utfordring. Vi skal gå langs kysten fra innerst i 
Bunnefjorden. Opp mot Knardal og ned til Knardal 
brygge, derfra langs kysten til Brevik, rundt odden 
og over Glennestrand, forbi isdammene ved 
Sinding til Blylaget. Derfra videre langs kyststien 
til Nesoddtangen, der snur vi og følger kysstien 
vest tilbake til Varden. Denne turen er 28 km. og 
vi regner med å bruke ca. 9 timer med noen stopp 
underveis. Det er mulig å avbryte turen flere steder 
underveis. Det må forventes et litt høyere tempo enn 
normalt. Turen er merket krevende pga. av lengden. 
Buss fra Nesoddtangen 07.58 til Fløyspjell. 
Bussbytte 560/570, sjekk ruter.no
Lengde: ca 28 km
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Bånn innerst i Bunnefjorden kl 08.45
Turleder: Marianne Kolstad, tlf 950 89 709 
 

Sjekk alltid hjemmesidene våre as.dntoslo.no før 
du deltar på tur, det kan forekomme endringer i det 
oppsatte programmet!



02.02. kl 11.00 Kom deg ut-dagen Breivoll gård Mathias Eckholdt, 
tlf 919 91 174

15.04. kl 18.00 Ettermidddagstur - Askehaug-
skauen på kryss og tvers

Kiosken på 
Nesset

Renate Franzki,
tlf 982 30 716

19.04. kl 11.00 Oppstart Turorienteringa i Ås Breivoll gård Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

25.04. kl 09.40 Kyststimaraton 1 
Fra Fiskevoll til Bekkevold

Fiskevoll 
bussholdepl.

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

26.04. kl 10.00 Månedens langtur: 
Pilegrimsleden fra Nordby til 
Kolbotn

Nordby kirke Ingunn Bjørkavåg, 
tlf 957 93 302

02.05. kl 11.00 Offisiell åpning av sherpastien 
ved Nebba

Breivoll gård Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

09.05. kl 08.45 Kyststimaraton 2  
Fra Bånn til Tangen og Varden

Bånn, innerst i 
Bunnefjorden

Marianne Kolstad, 
tlf 950 89 709

10.05. kl 12.00 Offisiell åpning av 
Tangenrunden

Infotavla i Eldor-
veien

Arne Hågensen, 
tlf 913 03 199

24.05. kl 11.00 Sherpatrappene ved Nebba Breivoll gård Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

30.05. kl 09.30 Månedens langtur: 
Fra Pollevannet til Ingierstrand 
og tilbake

Sandgropa ved 
Pollevann

Renate Franzki,
tlf 982 30 716

07.06. kl 12.00 Fra Fålesloråsen og Sjøskogen 
til Breivoll gård

Sjøskogen 
barnehage

Mathias Eckholdt, 
tlf 919 91 174

14.06. kl 11.00 Tematur: Grytelandskogen med 
Vidar Asheim

P-plass Rustad 
skole

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

21.06. kl 11.00 Åsrunden Essostasjonen 
i Ås

Ingrid Haug,
tlf 916 74 207

28.06. kl 11.00 Månedens langtur: 
Rundtur i Fålemarka

Breivoll gård Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

Turprogram Ås Turlag vår/sommer 2020
– familieturer med rosa bakgrunn
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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.

 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER

Sjekk alltid hjemmesidene våre as.dntoslo.no før du deltar på tur, det kan forekomme endringer i det 
oppsatte programmet!



22.08. kl 10.00 Kyststimaraton 3 
Fra Fjellstrand til Drøbak

Fjellstrand-
krysset

Sigurd Parmann
tlf 905 64 507

23.08. kl 11.00 Østmarka Grønmo golf 
P-plass nord

Wenche L. Kværneland, 
tlf 917 04 949

30.08. kl 11.00 Månedens langtur: I krokete 
vesterled fra Vestby til Ås

Vestby st. Håvard Steinsholt, 
tlf 934 46 858

05.09. kl 11.00 Friluftsdag og Natt i naturen Breivoll gård Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

06.09. kl 11.00 – 
14.00

Kom deg ut-dagen på Breivoll Breivoll gård Se breivoll.dnt.no

12.09 kl 10.00 Kyststimaraton 4
Fra Drøbak til Son

Drøbak torg Svein Skøien,
tlf 993 59 159

27.09 kl 11.00 Månedens langtur: Oldtids-
veien over Svartskog

P-plass 
Hvervenbukta

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

09.10. kl 19.00 Skummel tur ved Bergsfossen Årungen 
rostadion

Håvard Steinsholt 
tlf 934 46 858

11.10. kl 11.00 Fra Smerta om Høgesset i 
Gaupesteinmarka

P-plass Smerta Håvard Steinsholt 
tlf 934 46 858

18.10. kl 10.00 Kyststien fra Fiskevollen til 
Breivoll

Fiskevoll 
bussholdepl.

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

25.10 kl 11.00 Månedens langtur: 
Fjøseråsen

Rådhusplassen 
Ås sentrum

Guri D. Aarnes
tlf 916 90 638
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Du 
finner mer 

detaljert og opp-
datert informasjon 

om alle turene på våre 
nettsider as.dntoslo.no

Turprogram Ås Turlag høst 2020
– familieturer med rosa bakgrunn

 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER



Månedens langtur 2020
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 26. april – 
Pilgrimsleden fra Nordby kirke til Kolbotn
Vi følger Folloleden fra Nordby kirke til Kolbotn.  
Vi parkerer ved Nordby kirke, og går veien 
over Leonardo da Vinci-broen og videre inn i 
Nøstvetmarka.  Leden går gjennom skog og 
gammelt kulturlandskap hvor det tidligere har ligget 
flere husmannsplasser. Underveis samtaler vi om 
beveggrunnene for pilgrimage i middelalderen 
og hva som kjennetegner den moderne pilgrimen.  
Retur med tog fra Kolbotn til Ski og videre med L21-
toget til Ås eller buss 520 tilbake til Nordby kirke. 
Lengde: 12 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Nordby kirke kl 10.00 
Turleder: Ingunn Bjørkavåg, tlf 957 93 302

Lørdag 30. mai – 
Fra Pollevannet til Ingierstrand og tilbake
Vi møtes på parkeringsplassen ved Pollevannet og 
går Fålestien opp til Østli og videre til Svartskog. 
Herfra går vi for det meste på Oldtidsveien til 
Ingierstrand hvor vi tar en god pause. Etterpå går vi 
Linjestien tilbake til Svartskog og tar en pause ved 
Svartskog Kolonial (medbrakt mat kan ikke nytes 
her). Langs kyststien forbi Sjødalstrand og over den 
nye Sherpastien til Nebba. Tilslutt langs asfaltvei ca 
2 km tilbake til parkeringsplassen ved Pollevannet. 
Dette er en variert, lang tur i kupert terreng.
Lengde: ca 26 km, 8-9 timer (inkl. pauser) 
Vanskelighetsgrad: Krevende 
Oppmøte: Sandgropa innerst i Polleveien kl 09.30 
Turleder: Renate Franzki, tlf 982 30 716

Søndag 28. 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 sherpastien over til 
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 
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøte: P-plass Breivoll sør, kl 11.00 
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 30. august – 
I krokete vesterled fra Vestby til Ås
Fra Vestby stasjon søker vi oss nordvest gjennom 
Kromskauen og siden på Støttumveien fram til Ås-
grensa ved Fjellet. Nistemat på bronsealderrøysa 
ovafor Nylenna. Så trasker vi «Børsumskauen rundt», 
ned til Tømmerkastet (Pumpehuset) og siden opp 
på Vardåsen. Etter å ha gått rundt bygdeborgen 
går turen via Lillerødsletta gjennom Burumskauen 
og Sagalund til Ås stasjon. Kulturlandskap og 
kulturminner så det holder!
Lengde: 13 km
Vanskelighetsgrad: Middels (200 meter 
krongleterreng – ellers vei og sti) 
Oppmøte: Vestby stasjon vestsiden klokka 11.00. 
Tog fra Ås 10.46  
Turleder: Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858 

Søndag 27. september – 
Oldtidsveien fra Ljansbruket til Fåle og Breivoll 
Vi vandrer langs den vestlige oldtidsveien som gikk 
fra Hauketo, forbi middelaldergårdene Hvitebjørn, 
Oppegårdene og Sjødal til Fåle og Nordby, der den 
møtte Kongeveien. Vi tar av ved Fålegårdene, og går 
over jordene til Breivoll Gård. Fra Nesset kan du ta 
buss 505 tilbake til Fiskevoll/Hvervenbukta.  
Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser 
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøte: P-plass ved Hvervenbukta kl 10.00 
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

Søndag 25. oktober – 
Fjøseråsen – på sykkel og til fots
Fjøseråsen er en flott furukolle”oase” midt i 
kulturlandskapet. Turen går med sykkel fra Ås 
sentrum langs Rv152 mot Drøbak. Tohjulingene 
parkeres i Fjørserkrysset/Klommestein og vi tar 
beina fatt. Før vi når kollens høyeste punkt (i Ås) må 
vi stoppe i kraftgata og nyte utsikten. Etter en rast 
går vi nordover til Kykkelsrud og runder tilbake til 
utgangspunktet og til syklene. Hjemturen går langs 
Fv 153 og over E6 ved Korsegården. Om været og 
tida tillater, svinger vi inn i NMBU-parken for en is på 
Vitenparken og oppsummerer turen. 
Lengde: 16 km sykkel, 6 km til fots 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Rådhusplassen Ås sentrum kl 11.00 
Turleder: Guri Drottning Aarnes, tlf 916 90 638 
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Sjekk alltid hjemmesidene våre as.dntoslo.no før 
du deltar på tur, det kan forekomme endringer i det 
oppsatte programmet!
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Tirsdagsturer 2020
Sammen med Ås IL og Ås kommune inviterer Ås Turlag til fast formiddagstur på tirsdager. Vi møtes uansett 
vær og føreforhold foran Ås bibliotek i sentrum klokka 10 og er tilbake samme sted etter ca 1,5 timer. 

Normalt går vi ca 5 km men vi tilbyr også en kortere tur på ca 3 km om noen synes dette blir for langt. Gode 
tursko og -klær trengs, vi går både på sti og asfalt. Ei vannflaske og gjerne en sitteplate er også lurt å ta med. Vi 
finner alltid spennende steder å gå innom, av naturmessig, kulturmessig, historisk eller mer kuriøs karakter. Av 
og til får vi kjentfolk og kunnskapsrike personer til å fortelle oss noe interessant. Underveis tar vi flere korte og 
en lang pause. 
 
Bli med på tirsdagstur, det koster deg bare tida og gir tifold tilbake med opplevelser, gode vennskap, frisk luft 
og fysisk trening!
 
Kontaktperson: Guri Drottning Aarnes, tlf 916 90 638, e-post: daglig.leder@asil.no 



as.dntoslo.no
Naturopplevelser for livet

Ny turattraksjon i Ås – sherpastien ved Nebba 

Alle foto: Ås Turlag

Opplev den nye sherpastien ved Nebba som sto 
ferdig i november i fjor – dette er stibyggerkunst 
på et nivå man sjelden ser maken til i Norge, og 
den nye kyststitraseen kan bare beskrives som en 
attraksjon for dette vakre kystområdet. Det er en 
enestående jobb som er gjort – siden sherpaene 
startet torsdag 17. oktober er det transportert inn 
240 tonn skiferstein fra Vinje i Telemark, i tillegg har 
steinleggerne brukt anslagsvis 50-60 tonn stein som 
de har gravd opp eller funnet langs stien. Totalt er 
det lagt 278 trappetrinn som utgjør nærmere 250 
meter av traseen. Dette er gjort for hånd – kun med 
enkle redskaper som hakke, spett, slegge, hammer 
og meisel i løpet av 18 arbeidsdager.

Samtidig har sherpaene lagt mye omhu i å sette 
tilbake vegetasjonen rundt stien. Så når du vandrer 
langs den nye traseen får du følelsen av at denne 
stien har vært her lenge – og den kommer til å 

være til glede for vandrere og naturelskere i mange, 
mange år framover. 

Vi har gjennom hele prosjektet blitt møtt med en 
enestående positivitet og støtte – fra grunneiere, 
dugnadsfolk, beboere, hytteeiere og vandrere, 
og ikke minst vil vi takke våre bidragsytere Ås og 
Oppegård kommune, Aktivitetsløftet - Akershus 
fylkeskommune, DNT og Sparebankstiftelsen DNB. 
Uten denne økonomiske støtten hadde vi ikke kunnet 
gjennomføre prosjektet.

Du kan laste ned turbeskrivelse fra Breivoll gård på 
våre hjemmesider as.dntoslo.no 

Vi henstiller turgåere om ikke å parkere ved Nebba 
brygge – de få plassene som er har de fastboende 
og hyttefolket på Nebba behov for selv. Parker på 
Breivoll (gratis) eller Kjærnes (avgift) og følg kyststien 
nordover!


