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Frister med 15 vinterturmål
Alle som liker å ha et mål
for turen, enten det er
sommer eller vinter, har
nå 15 varianter å velge
mellom.

Av Dag Helland Pettersen

Turkameratene Nittedal Tur-
lag (TNT) har plassert ut årets
vinterturmål, og de kan du be-
søke akkurat når det passer
deg. Postene ligger ved skiløy-
pene i Nordmarka og på Rome-
riksåsene, og du kan registrere
besøk på hvert av dem ved å
sende en sms til 2223 og skrive
koden som står på posten. Du
kan også føre opp koden manu-
elt på et eget skjema.
   Ved å gå inn på nittedalstu-
rene.no kan du se hele utvalget
av turmål, og der kan du også
skrive ut kartutsnitt og beskri-
velser av hvert av dem.
   TNT anbefaler å gjøre tur-
målene til en aktivitet for hele
familien, der du besøker ett og
ett turmål. For de ivrigste tur-
målsankerne har vi imidlertid
satt opp noen forslag til litt
lengre turer

Forslag 1 – 
Nordmarka fra nord mot sør 
Ta tog til Stryken og derfra løy-
pa mot Kikut. Etter fem kilo-
meter er du ved løypekrysset
sør for Stålmyra. Her har vi
hengt ut en turmålspost. Om-
rådet her oppe er av de fineste i
Marka. Spredd furuskog og
mange myrer gjør at du føler at
du nesten er på fjellet.
   Setter du kursen sørover, er
det en ny løype som gjør at du
slipper å gå over vann. Løypa
går først slakt utfor ned mot
Nordvannet før det blir litt mer
kupert og du kommer igjen rett
øst for Trehørningen gård. Her-
fra er det flott løype til Gørja
hvor det er servering i helgene,
eller du kan ta løypa som går
sør for Langvann til Delebek-
ken. Her stiger det kraftig opp
mot høyden nord for Holmet-
jern, og like etter toppen har vi
plassert en turmålspost rett
nord for et lite vann som heter
Gryta. Videre sørover går det
lett utfor ned til Fløyta hvor det
er plassert enda et turmål der
blåmerka sti kommer inn på
veien.
   Går du 100 meter tilbake,
kan du ta løypa mot Fredrik-
stad, over Ørfiske og inn Sven-
skevika. Her er det flatt og fint,
og straks du kommer under
kraftledningen, finnes nok et

turmål. Fortsetter du løypa, så
bærer det snart utfor ned mot
Høldippeldalen og snart er du
ved Nittedal stasjon.

Forslag 2 – 
Rundtur i Lillomarka
Her kan du starte ved Skistua
på Sørli, hvor NIL har serve-
ring hver søndag, og gå mot
Movann. Herfra stiger løypa
opp mot Buraasen hvor det lig-
ger turmål i enden av veien.
Det går så litt brattere oppover
til Sinober hvor det også er ser-
vering. Rett sør for Sinober lig-
ger DNTs hytter Fjellvang og
Nydalshytta, med overnat-
tingsmuligheter. På vedskjulet
ved Nydalshytta står det nok et
turmål.
   Fortsetter du ytterligere to
kilometer, er du på Sørskogen,
en gammel husmannsplass
som holder åpent i helgene.
Ved inngangen her er det også
turmålspost. Herfra kan du dra

østover, og løypa dreier nord-
over og du har slak, fin utfor-
kjøring på vei og litt inn skogen
før du er under kraftledningen.
Følger du denne nordover ca.
300 meter, finner du hus-
mannsplassen Jensrud. Her
har vi også et turmål. Turen
fortsetter skiløypa under kraft-
ledningen, og snart er du inne
på lysløypa som fører tilbake til
Sørli. Turen kan forlenges til
Lilloseter og ruinen etter Je-
gersly, eller Borrebækhytta
som var den første hytta i Lillo-
marka bygget av Johan Borre-
bækken.

Forslag 3 – 
Langtur på Romeriksåsen
På Romeriksåsen har vi tre
vinterturmål. Her er det van-
skeligere med offentlig kommu-
nikasjon, men med start på Ha-
restua holdeplass kan du få en
langtur innom alle tre. 
   Turmålposten lengst mot
nord er plassert ved Setertjern.
Den neste ved Dretnetjern og
lengst i sør er den siste satt opp
ved Rundetjern. Posten er nå
flyttet til skiløypa nord for van-
net, og er dermed enklere å
finne. Tar du en langtur på Ro-
meriksåsen, kan det være en
fordel å avtale henting. 
   I helgene er det i skisesongen
servering på følgende steder på
Romeriksåsen: Råsjøstua, Års-
tadvangen, Spikertjernhytta,
Busterudvangen og Ringdal-
skoia.

Forslag 4 – 
Bygda på langs
En flott og annerledes skitur er
det også å gå Nittedal på langs.
Her er ingen tett skog, men et
åpent og fint kulturlandskap. I

nord kan du starte turen ved
Aas gård og følge løypa
gjennom dalen helt til Slattum.
Vi har satt opp turmålpost ved
trafostasjonen på Strøm. Et
stopp med en matbit under-
veis? Prøv kafeen i bruktbutik-

ken til Miljøhuset Gnisten som
er åpen for servering tirsdag,
onsdag og fredag.   

God tur i vinter!
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VAFLER PÅ GØRJA. På Gørja har de trolig Nordmarkas beste vafler. så en tur innom der i helgene, kan være vel verdt, i tillegg til å finne 
turmålposter.

DNT-HYTTE. Velger du Lillomarka som turalternativ, kan du komme
til DNT-hyttene Fjellvang og Nydalshytta. Med overnattings-
muligheter og turmålpost.
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