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Rik på naturopplevelser
L

enge lå Holleias trolske natur stengt og
gjemt for den ukjente vandrer. Eventyrskogen sto tett, og ga nødvendig ly for
fugler og dyr. Bare jegeren, fiskeren og
skogsmannen tok seg fram på dyretråkk i
den spennende naturen som inneholder
dype slukter, myrdrag, småvann og putter.

Minner fra svunnen tid
I dag kommer turfolket fram på breie
merkede stier og skogsveier. Inniblant er
det store åpne hogstfelt hvor maskinene
har satt sine tydelige spor, og bare de
gamle setrene og vollene står der fortsatt
og minner om svunnen tid.
Til tross for dette er det fortsatt gode
muligheter for å ferdes i spennende
uberørt natur i Holleia. Spesielt på HøgHolleia med sine fredede områder kan en
nyte stillheten og oppleve spennende
møter med elg og storfugl.

Lettere terreng
Ønsker du å gå en skitur i lettere terreng i
Holleia kan du blant flere løypemuligheter
velge å starte fra Aklangen. Fra Ask kjører
du opp til Hjelle hvor bomveien (kr 30,-)
fortsetter videre opp til parkeringsplass
etter brua over Aklangen.
Skituren kan du starte her, og ca. 100m
lenger oppe i veien krysser skiløypa over
veien og følger terrenget vest for Aklangen
sørover til steindammen. Derfra går
skiløypa opp mot Engeln og videre på
skogsvei til Engelnkrysset.

Store Askmyra
Skiløypa fortsetter så nordover Store
Askmyra til Lerbergsetertjern og Lerbergsetra. Her kan du spise nista nede ved
tjernet, eller ta en tur innom Lerbergsetra
som Stranden IL holder åpen søndager i
vinterhalvåret.
Fra Lerbergsetra går skiløypa sørøstover
tilbake til Aklangen. Underveis passerer
løypa over et lite vann og forbi Møssmørberget hvor det om våren kan være
tiurleik.

av skogens dyr på nært hold. Utsikten fra
Skjærsjømyra mot Klomshue (608moh) i
vest og Lønndalsåsen og Sandtjernåsen i
nord er et flott skue.

Alternativer

For barnefamilier

Ønsker du å gå en lengre tur starter du ved
Aklangen og går skiløypa til Lerbergsetra
og videre vestover til Opptjern hvor
skiløypa krysser over skogsbilveien.
Opptjern er et lite, men fiskerikt vann.
Løypa fortsetter ned forbi Hyttetjern og
over til Hagasetra ved Skjærsjødammen,
videre over Skjærsjømyra og ned til
Engeln. Herfra kan du velge å gå til
parkering ved Engelnkrysset (12 km) eller
Aklangen (14 km). Følger du skiløypa over
Skjærsjømyra en tidlig morgen kan du
oppleve orrhanesamlinger ute ved
skogkanten mot vannet.

En kortere turvariant anbefales for
barnefamilier ved å ta skituren fra Engelnkrysset (parkeringsmulighet), og legge

forslag: Holleia byr på et godt utvalg av skiløyper. Her er Ringerikes Turistforenings forslag.

når?

Løypetraseen blir
scooterpreparert av
Stranden IL.

hvor?

Start fra Aklangen,
Holleia. Ta av fra
riksveien ved Ask.

Opplevelser
Går du riktig rolig i sporet på den store
myra kan du være heldig å oppleve noen

hva?

Skitur i Holleia for
hele familien.

Til seters: Lerbergsetra er ett av stedene
man kan besøke på Holleia.

turen over Store Askmyra til Lerbergsetra
og tilbake samme løype; ca. 3 km. En
annen variant er å gå løypa sørover fra
Engelnkrysset til snuplassen for skogsveien du går på, og tilbake. Dette er en artig
løype på 2 km med flere akemuligheter
både for barn og voksne.
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