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Vårjevndøgnkollen (Nordmarka)
Startpunkt: Innerst i Tumyrveien med parkeringsplass, eller Nittedal 
 stasjon med parkeringsplass.
Normal gangtid: 0,5 time t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 603 594m E, 6 660 120m N
Turbeskrivelse: Turmålet nord for Tumyrhaugen i Rotnesområdet er en liten høyde 

som har fått kallenavnet Vårjevndøgnkollen.
 Fra p-plassen innerst i Tumyrveien følger vi blåmerket sti oppover, 
 forbi høydebassenget og videre opp den rette alleen, men ikke helt 

til toppen av bakken. Det går en liten sti fra alleen inn til venstre, 
og den fører oss like bort til den fine, furuvokste kollen med god 
utsikt til blant annet Varingskollen. Fra kollen går det en snarvei 
slik at vi raskt er tilbake i den rette alleen. Fortsett gjerne videre på 
blåmerket sti til Linfåningshøgda, som har fått navnet sitt fra myra 
nordøst for høyden. I det myrlendte området ble lin, en av våre eld-
ste kulturplanter, bløtlagt for å få trevlene til å skille seg fra stilken. 
Blåmerket sti fortsetter videre gjennom et koselig terreng til Åneby 
stasjon eller til Varingskollen. Vi kan også komme inn til velteplas-
sen øverst i Høldippeldalen og ta en dukkert i Høldippelen (266 
moh) før vi er tilbake i Tumyrveien. 
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Gamle Grevevei Ørfiske øst (Nordmarka)
Startpunkt: Varingskollen stasjon, Åneby stasjon, Nittedal stasjon, alle med  
 parkeringsplasser.
Normal gangtid: 4 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 601 070m E, 6 661 287m N
Turbeskrivelse: Da de to Ørfiskevannene (337 moh) ble demmet opp til ett vann i 

1915, måtte den gamle veitraseen som gikk mellom de to vanne-
ne, flyttes til dagens Grevevei på vestsiden av Ørfiske. Posten ligger 
der Gamle Grevevei forsvinner i Ørfiske på østsiden av vannet. For 
å komme inn på denne gamle, men fortsatt eksisterende traseen, 
enten per sykkel eller til fots, er Greveveien nordfra ett alternativ. 
Et annet er stien fra Svenskemyra lenger sørøst på Ørfiske. Vannet, 
som for øvrig er Nittedals største innsjø, har mange fine badeste-
der, og nord for posten ligger den gamle og staselige nordmarks-
gården Ørfiske gård, nå eid av Klavenessfamilien. Ved gården er 
det gjort funn av redskaper fra steinalderen,

 Ca 500 meter øst for posten finner vi tuftene til husmannsplassen 
Tøistua (Tøyenstua), en opprinnelig plass under Døli i Hakadal.
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Vesletjern, Åneby (Nordmarka)
Startpunkt: Varingskollen stasjon eller Åneby stasjon, begge med 
 parkeringsplasser.
Normal gangtid: 1-1,5 time t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 603 072m E, 6 663 697m N
Turbeskrivelse: Vesletjern (239 moh) ligger ved den østlige foten av Varingskollen, 

mellom Varingskollen og Åneby stasjon på vestsiden av Gjøvikba-
nen. Fra Varingskollen er det fint å følge Øvre tverrsti/Sørslepen til 
det gamle skiltet som peker mot Åneby stasjon. Fra Åneby går det 
sti fra Fjellveien gjennom Bliksruddalen eller fra enden av Fjell-
veien. Hvis vi går fra Sørli, se kartet under Gamle Grevevei.

 Posten er plassert ved hytta i nordenden av tjernet. Vesletjern er 
et populært nærmiljøturmål og ble mye brukt som skøytebane  
tidligere. Fortsetter vi Sørslepen litt lenger oppover, kommer vi til  
det spennende Geitberget med den flotte utsikten.
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Enketangen, Elvann (Nordmarka)
Startpunkt: Elnes eller Hakedals Verk, begge med parkeringsplasser.
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 607 917m E, 6 665 976m N
Turbeskrivelse: Elvann (341 moh) ligger vest for Elnes i Hakadal, og Enketangen 

er en liten naturperle nordøst i vannet. Fra Elnes kan vi gå skogs-
bilveien Høgdaveien, fra togundergangen på Elnes kan vi følge 
Karlveien, og fra Hakedals Verk kan vi følge veien til stien tar av og 
går langs Elvann til demningen helt i nordøst. Vi kan også velge å 
gå stien om Huken. 

 Gården Nordre Haug i Hakadal eide grunnen i området, og Jens 
Haug døde bare 60 år gammel. Enken Anna eide gården i nesten 
30 år og har gitt navn til Enketangen. Elvannsdemningen ble byg-
get i 1914 for fløting av tømmer ned elva Ela til Hakadal og for å 
regulere Elvann for de to kraftverkene ved Hakedals Verk. Etter at 
Nordvannet ble overført til Anderstjerna, Trehørningen og Helge-
ren i 1908, ble vannføringen sterkt redusert. Tidligere rant vannet 
fra Trehørningen ut i Langvann som igjen rant ut i Elvann. Omleg-
gingen skulle sikre vannføringen i Akerselva og bedre drikkevann-
situasjonen i Kristiania. I Nittedal ble omreguleringene kalt ”det 
store vanntyveriet”.
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Rundkollen (Romeriksåsene)
Startpunkt: Bussholdeplassen på Kongskog eller Nittedal jordstasjon med 
 parkeringsplass
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N, 599 463m E, 6 671 214m N
Turbeskrivelse: Hvis vi går fra Kongskog, følger vi Fuglåsveien videre og tar til 

høyre på Myraveien bort til riksvei 4. Vær forsiktig ved kryssing 
av riksveien! På den andre siden er området til jordstasjonen, og 
der tar vi Passoppveien inn til venstre der blåmerket sti starter til 
toppen (592 moh). Fra toppen er det et flott skue utover dalen, 
vestover mot Nordmarka, og mot øst ser vi store deler av Rome-
riksåsene. Selve kollen er del av det ca 1800 mål store Rundkollen 
naturreservat, fredet i 1993 for å bevare et variert barskogområde 
som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. I naturreservatet ligger 
blant annet Nittedals høyest beliggende tjern, Vivangstjern (577 
moh). Reservatet er nå planlagt utvidet.

 Ved stien like nord for toppen fins en varde. I fjellet der er det meis-
let inn A.M. 1929 til minne om niåringen Asbjørn Myhren. Han 
omkom her oppe da han skulle møte faren sin som kjørte tømmer. 

 Blåmerket sti fortsetter fra Rundkollen nordover til Paradiskollen. 
Derfra kan vi eventuelt gå ned til Harestua stasjon og ta tog tilbake.
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Klopptjern søndre (Romeriksåsene)
Startpunkt: Aas Gaard med parkeringsplass, Bjørnholt ved Hellerudhaugen, 
 Kalkbrennerveien.
Normal gangtid: 1 – 1,5 time t/r
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N, 602 690m E, 6 667 230m N
Turbeskrivelse: Klopptjern søndre (264 moh) er et lite vann nord for bebyggelsen 

i Tøyenlia og et populært nærmiljøturmål, ikke minst som bade-
vann i sommerhalvåret. Det finnes både badebrygge, bord og 
benker ved vannet.

 Fortsetter vi blåstien nordover fra tjernet, mot Klopptjern nordre, 
passerer vi en av de flotteste fossene i bygda. Hagerupfossen er 
oppkalt etter en tidligere bestyrer på Aas Gaard. I området finner 
vi også spor etter gamle gruveskjerp.
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Kirkebygruva (Romeriksåsene)
Startpunkt: Glittredumpa med parkeringsplass.
Normal gangtid: 3 – 4 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 605 600m E, 6 665 623m N
Turbeskrivelse: Kirkeby kobbergruver ligger øverst i Kirkebylia, mellom Okgarskol-

len, eller Oppegårdskollen, (437 moh) og Kirkebyhøgda (408 
moh). Turpassposten er plassert ved inngangen til dagbruddet som 
er fylt med vann.

 Fra Glittredumpa går vi litt tilbake, følger Okgarsveien forbi 
Standal hunde- og kattehotell og videre bratt oppover lia. Der blir 
vi belønnet med flott utsikt og frodig planteliv. Der veien flater ut, 
og etter et par-tre små nedoverbakker, tar stien av til høyre. Etter ca 
300 meter står vi ved gruva med den røde fjellveggen og en stor 
slagghaug som knapt er tilvokst etter over 100 år.

 Vi kan også komme til gruva fra Kirkebylia. Der gikk den gamle 
driftsveien, men den kan være litt vanskelig å finne.

 Prøvedriften etter kobberkis i 1907–1909 ble ingen suksess, og 
driften av skjerpet opphørte. Kobberkis ble fraktet til Åneby stasjon, 
men kom ikke lenger.

 Gruva ligger på kanten av Ravndalen naturreservat, opprettet i 
2010 for å ta vare på den spesielle gammelskogen. En spennende 
tur kan være å fortsette inn i naturreservatet.
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Flabben (Romeriksåsene)
Startpunkt: Askkroken med parkeringsmuligheter for et par biler.
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 607 636m E, 6 660 255m N
Turbeskrivelse: Flabben er et tjern (341 moh) på Romeriksåsene øst for Asklia. 

Navnet Flabben er trolig en forkortelse for Flatbytjern. Flatby er en 
gård i Gjerdrum, og grensen mellom Nittedal og Gjerdrum går 
nordsør gjennom vannet. Følg blåmerket sti fra Askkroken mot 
Busterudvangen. og kort etter passering av bekkefaret fra Haug-
sputten til Langmyra, ta av fra blåmerket sti og følg umerket sti 
nordover opp kollen. På toppen sørvest for tjernet finner vi tufter/
røyser av Østbykoia. Her holdt motstandsmannen Jens Christian 
Bech fra Søndre Rus til i ungdomsårene før 2. verdenskrig. Under 
krigen ble hytta flyttet lenger nord og kalles nå Flabbenkoia. Mel-
lom røysa av Østbykoia og Flabbenkoia, rett ved østsiden av stien, 
ligger tuftene etter den lille plassen Mariholen. Ryktene sier at 
Mari Torbjørnsdatter Holen som bodde her midt på 1800-tallet, 
skal ha mistet en sønn som druknet i Flabben.

 Rett nord for Flabbenkoia går en sti ned til vannet, og her er posten 
ved en flott rasteplass med benk og bord, satt opp av Askveien vel. 
Fine muligheter for bading og fisking.

 Hjemturen kan gå samme vei eller langs sti til nordvestenden av 
Flabben og deretter på skogsbilvei tilbake til Askkroken.
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Kløfta ved Tysilen (Romeriksåsene)
Startpunkt: Nittedal kirke med parkeringsplass.
Normal gangtid: 1,5 time t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 608 743m E, 6 655 929m N
Turbeskrivelse: Tysiltjernkløfta er en trang og smal bekkekløft øst for Tysiltjern 

(250 moh). Posten er litt vanskelig å finne, og på noen kart heter 
tjernet Lintjern. Heldigvis har vi kartet i turpasset å gå etter!

 Letteste vei inn er langs Molstadveien og deretter Ryggevannsveien 
inn til en grusplass, hvor det går en gammel traktorvei nordover og 
på vestsiden av Tysiltjern. Vi må følge med når vi ser tjernet, og da 
tar vi stien på sørsiden av tjernet forbi en koselig raste- og bade-
plass og litt østover sør for bekken som renner ut av tjernet. Rett før 
bekken stuper ned i kløfta, krysser vi den og følger en furubevokst 
åsrygg nordover. Det går bare en utydelig sti her, men det er lett 
å følge åsryggen. Rett nord for et lite høydepunkt går det en liten 
sti sørøstover og ned i kløfta. Stien er lett å gå, så det blir ingen 
klatring hvis vi ikke vil. Posten henger der stien kommer ned i kløfta. 
Vi tar oss gjerne tid til å utforske området. Det er flere slike nord-
sørkløfter her sør på Romeriksåsene. Det er samme geologiske 
formasjoner som vi finner i deler av Østmarka og skyldes folding 
av jordskorpen. Det går også en forkastningslinje nordvestover vest 
for Tysiltjern. Det er grensen for Nittedalskalderaen.
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Romstjern (Lillomarka)
Startpunkt: Skytta barnehage med parkeringsplass.
Normal gangtid: 1,5 time t/r
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N, 605 380m E, 6 651 385m N
Turbeskrivelse: Det er enklest å følge Gamle Bergensvei til Romstjern (266 moh). 

Posten ligger på den sørøstre odden på nordvestsiden av dem-
ningen. Tjernet er del av Slattumsrøa naturreservat fra 2008. Elva 
sør i Romstjern renner ned til Steinbruvannet i Oslo og utgjør øvre 
del av Loelva (Alna). Fram til 1971 inngikk Romstjern i Steinbru-
vassdraget som forsynte Oslo med drikkevann. Romstjern har 
navn etter gården Rommi i Groruddalen, og øst for tjernet ligger 
Røverkollen, tidligere kalt Romskollene. 

 Gamle Bergensvei gjennom Nittedal ble bygget i 1793–1804 og 
fikk status som kongevei. Legg spesielt merke til den flotte gamle 
steinbrua mellom Skytta og Romstjern.

 Nordøst for Romstjern går det blåmerket sti til Lusevasaen.I nord-
enden av Lusevasaen er det en spennende kløft.

 Det går også blåmerket sti fra Lusevasaen til Skyttaveien.
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Borrebækhytta, Aurevann (Lillomarka)
Startpunkt: Skytta barnehage med parkeringsplass.
Normal gangtid: 3 – 4 timer t/r
UTM koordinat:  EUREF89 sone 32N, 604 410m E, 6 652 352m N
Turbeskrivelse: Mange stier fører inn til Aurevann (293 moh), men det enkleste er 

å ta blåstien fra Skytta barnehage mot Lilloseter. Den fører oss til 
Nordre Aurvannsputten, og derfra følger vi umerket skogstrasé til 
nordvestenden av Aurevann. Turposten er ved grunnmuren til en av 
de første hyttene i Lillomarka, Borrebækhytta, midt mellom Søndre 
Aurevannsputten og nordenden av Aurevann.

 Overrettssakfører Johan Henrik Borrebæk bygde hytta, også kalt 
Jegersly, i 1880. Han regnes som en foregangsmann for turgåing 
i marka, og hytta ble et komfortabelt oppholdssted for eieren og 
hans venner og familie etter at den ble påbygd i 1890. 

 I 1902 ble det bygd hytte nr. 2 ned mot vannet, men denne måtte 
rives på slutten av 1950-tallet fordi Breisjøen ble drikkevann og 
hytta lå i 50-meter sonen som skulle være ubebygd..

 Jegersly spilte en viss rolle i motstandsarbeidet til Milorg under kri-
gen. I 1950 brant hytta ned, og nå er det bare grunmuren igjen. 
Hvis vi ønsker en lengre tur, er ikke Lilloseter langt unna.
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Kjulstjern (Lillomarka)
Startpunkt: Sagtomta, Slattum skole eller Skytta barnehage, alle med 
 parkeringsplass.
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N, 603 822m E, 6 654 163m N
Turbeskrivelse: De som velger å starte fra Sagtomta, går mesteparten av turen på 

skogsbilvei, godt egnet for sykkel og barnevogn. De som foretrek-
ker å gå mer på sti, kan gå fra Slattum skole eller Skytta barnehage.

 Kjulstjern (350 moh) er et yndet turmål og et fint badevann. Tur-
passposten ligger i området ved Payhytta ved nordenden av vannet. 
Hytta er nå overtatt av Nittedal speidergruppe, og Nittedal kom-
mune har laget en fin sittebenk/bålplass like ved. Kjulstjern ligger 
sør for Sørskogen, en av de første husmannsplassene i bygda. På 
Sørskogen kan turgåere fortsatt glede seg over servering i helgene.
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Takk til 
Akershus Fylkeskommune
for støtten til Turpassheftet!
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26 Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn



27Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

Turkameratene Nittedal Turlag trenger frivillige 
For å opprettholde aktivitetsnivået vårt trenger vi flere frivillige med innsatslyst. Derfor 
ønsker vi deg velkommen til å engasjere deg i vårt trivelige turlag, enten du ønsker å 
være med å planlegge nye turer, rydde stier, delta i arbeidet med kulturminner, lage 
aktiviteter i Barnas Turlag eller som annen hjelper på våre arrangementer. Send oss 
gjerne en epost: turkameratene.nittedal@dntoslo.no

Vi håper at enda flere nittedøler vil bli medlemmer i DNT. Hvert nytt medlem betyr 
økte inntekter for turlaget. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du kontakte DNT Oslo og 
Omegn, eller www.dnt.no.

Litt av utsikten fra Rundkollen, turmål nr. 5.
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12 turmål for store og små
KLIPPEKORT

Fristen for å levere klippekortet er 
31.10.16. 

Du kan enten putte det i en egen postkasse 
vi har plassert hos Sport 1-forretningen 
på Mosenteret, eller du kan sende det i 
posten til: 
Turkameratene Nittedal Turlag 
v/Dag Helland Pettersen, 
Hulderveien 10, 
1482 Nittedal.

Vi trekker ut gavekort:
Når du leverer klippekortet, blir du 
med i trekningen av et gavekort. 
Premien vil bli overrakt på vår 
høstavslutning 2. november 2016
.

Kontakt oss:
Epost turkameratene.nittedal@dntoslo.no
Hjemmeside nittedal.dntoslo.no 
Facebook Turkameratene Nittedal Turlag
Instagram @turkameratenenittedal
Leder Dag Helland Pettersen (901 52 849)

NAVN: 

ADRESSE:

ALDER: TLF:

E-POST:
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