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Rundtur i Hovsmarka

Stille Siter: På Børdalsmoen kan du både gå, løpe og sykle.
Per H. Stubbraaten

en gamle storgården Hov er opphav til
mange av naturperlene i nærmiljøet:
Hovsenga, Hovsmarka og Hovseterhøgda
(nord for Vågård).

D

den gir (og selvfølgelig også for strømmen).
Fortsett turen langs lysløypa fram til
Hønefoss skiskytterklubbs anlegg. For å
unngå det harde underlaget er det fullt
mulig å gå ved siden av asfalten.

hovsmarkas særpreg

tyrimyra

Opprinnelig var Hovsmarka et flatt leirområde, men de kraftige smelteelvene etter
istiden skapte et kupert ravinelandskap.
Restene av slettelandskapet finner vi i dag
som Børdalsmoen, Kringlemoen og Rundtom. Som et toppdekke på moene har elvene lagt igjen grus og sand. Her trives
både gran og furu i skjønn forening.
Du starter turen ved oppkjøringen til
Hov ungdomsskole. Herfra skrår du inn i
terrenget, og følger bekkedalen på en
grønn og bred sti som etter hvert svinger
mot høyre. På våren er det et sammenhengende teppe av hvitveis på begge sider
av stien, og i de litt fuktigere områdene
dominerer bekkeblommen.
Snart treffer du på lysløypa og tar bakken til venstre opp mot høyspentmastene
(Holsledningen). Kraftgata legger beslag
på store arealer, og fra en naturestetisk
synsvinkel kunne vi gjerne vært den foruten. Men noen er sikkert glad for utsikten

De grønne slettene til venstre dekker det
som en gang var Tyrimyra søppelfylling,
etablert i 1950-åra. Her hvor det opprinnelig lå en husmannsplass under Hov gård,
ble det først anlagt et forbrenningsanlegg,
seinere omgjort til et rent deponi. Fyllplassen ble avviklet i 1985.
I dag brukes området av Hønefoss og

Ringerikes Turistforening

hva?

Fottur eller joggetur
i nærmiljøet. 6 km –
1-2 timer.

når?

Finest på våren og
høsten.

hvor?

Hønefoss
nord. Start fra
p-plassen ved Hov
ungdomsskole.

Turtipset lages av
Ringerikes Turistforening:

rundtur: Kan
anbefales.
kart:
StatenS
kartverk

rt@ringerikesturistforening.no
www.ringtf.no

Omegn Brukshundklubb. Du beveger deg
nå mot porten, men tar lysløypa til høyre
og nok en gang til høyre i den brå svingen.
På toppen ligger et høydebasseng som bidrar til stabilt trykk i vannkranene hos
folk i nabolaget.
Bakken ned er kjempebratt, men nå kan
du endelig bytte ut asfalten med en mykere skogssti opp mot Børdalsmoen.

Børdalsmoen
Rundt den flate moen slynger det seg innbydende stier, og nesten i all slags vær
treffer du folk - gående, joggende eller
syklende.
I desember 2011 herjet orkanen Dagmar
stygt med skogen. Det er ryddet opp, men
fortsatt er terrenget noe rufsete. Men
hverken blåbæra eller tyttebæra har latt
seg knekke.
Siste delen av turen går ut av Børdalsmoen i sør, langs ryggen og fram til kraftledningen. Følg lysløypa ned bakken og på
tydelig sti opp på Kringlemoen foran deg.
Ta til venstre og følg den bredeste stien
helt til du kommer fram til gapahuken
«Stubben». Etterat den gamle gapahuken
brant, ble det bygd en enda flottere gapahuk med byggemidler fra næringslivet på
Ringerike.

