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10 turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre 
helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen
DNT SjekkUT som registrerer ditt postnærvær elektronisk når du er 50 meter fra 
posten. Kvittering kan også skje ved å notere koden på rett post i denne brosjyra. 
Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du blir 
bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune og 
Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

Dersom du ikke benytter deg av SjekkUT-appen til kvittering, vil du  
finne en rød bøtte med kode for kvittering på hvert av de 10 turmålene. 
Bruk turkortet nedenfor. Vi oppfordrer barn/unge til og med 16 år å bruke 
papir brosjyra så vi er sikre på å få vite alder. Alle deltakere er velkommen 
til  felles matpakketur onsdag 1. september kl. 17.00. Vi møtes ved 
p-plassen på Hias og går til post 4, Fjetrebakken, hvor vi kan by på noen 
overraskelser. Når sesongen er slutt, deler vi ut uttrekkspremier blant alle 
deltakerne. Premiene må hentes på informasjonssenteret i Stange rådhus.

F SAK
Stange 

#

Navn:  ___________________________________________________________________________  Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________ E-post:  __________________________________________________________

Kortet sendes: Stange kommune
 v/Line Kongssund – Kultur og fritid, Pb. 214, 2336 STANGE 
 eller leveres informasjonssenteret i rådhuset innen 25. oktober.

1. 

Festnings-
berget

2. 

Strøms-
rudstua

3. 

Høgberget

4. 

Fjetrebakken

5. 

Harstadhagan 6.
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Postene står ute f.o.m. 01.05. t.o.m. 17.10.21. Høyereliggende poster kan bli satt ut senere pga. snøforhold. Følg med på hht.no
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Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT SjekkUT

Post nr. 7 – Hagabakken
Kjør til Mosebekken (fv 222) og ta av 
mot vest på Vardebergvegen. Du kan 
parkere i krysset der Ekebergvegen 
tar av. Følg stien mot nordøst. Du kan 
følge skilting mot Ekeberg helt fram 
til posten, som er på en rastebenk på 
en høyde like ved stien. Herfra kan du 
så vidt skimte Mjøsa ved Tangenvika. 
Når du er her, har du gått omtrent  
2,5 km. Du kan gå samme veg tilbake, 
men hvis du vil ha variasjon, kan 
du ta til høyre i et kryss der det er 
 merket mot Østby. Du krysser på et 
tidspunkt Ekebergvegen og går over 
en høyde like nord for Skomaker-
bakken. Skomakerbakken er over-
nattingssted for Pilegrimsleden; 
kanskje du treffer vandrere som skal 
helt til Nidaros her? Fortsett forbi 
Skomakerbakken og følg stien videre 
tilbake til startpunktet. Returen er 
2,6 km, så hele turen blir på rundt 
5 km.

Post nr. 9 – Port Arthur
Et intetsigende navn i nærheten av Rotlia, men allikevel har det blitt et attraktivt turmål de 
senere år etter at vi fikk til en blåmerket sti hit, i første omgang fra Gjøvika. Men stinettet 
vårt blir stadig utvidet i dette området, så nå skal vi beskrive turmålet fra et nytt utgangs-
punkt.
Parkering skjer fortrinnsvis ved Hamnsvekoia. Kjør av rv 222 mellom Stange og Tangen mot 
Ekeberg, fortsett videre forbi innkjøringen til Temmen skytebane. Ta første veg til høyre 
(bomveg) og kjør videre i ca. 300 meter og ta første veg til høyre igjen som ender opp i 
 vegenden ved koia. Gå vestover på blåmerket sti, over en veg og fortsett vestover på stien 
som ender i en bratt oppstigning til Port Arthur. Hele turen frem og tilbake er på vel 2 km. 
Det hender at vegen er stengt der bomvegen begynner. I så fall, parker der og følg vegen i  
ca. 300 meter til du kommer til en blåmerket sti som krysser vegen. Følg denne vestover 
til du ender ut på vegen igjen rett før Hamnsvekoia. Følg blåmerket sti videre som tidligere 
beskrevet. Denne turen er ca. 3,5 km tur/retur.

Post nr. 10 – Østerstua
Følg E7 fra Tangen eller fra krysset 
mellom E6 og Sørlivegen. Ta av mot 
Haugen på den eneste bilvegen som 
tar av vestover (bompenger). Litt 
under 500 meter etter krysset kan du 
parkere. Der stien krysser vegen, tar 
du stien mot nord over fine furumoer. 
Følg skilting mot Østerstua.  
Du kommer inn på en skogsbilveg, 
men fortsetter videre fra rundkjøringa 
rett nordover. Det er omtrent 1,5 
km til posten på Sørstua. Her er det 
 rester av et tidligere husmannsbruk 
og en informasjonsplakat som fortel-
ler om stedet. Gå videre nordover 
langs kraftlinja til et stikryss der 
du tar til venstre og kommer til 
Stasjonsstien. Den følger du sør-
over til Stensåsen der det er en ny 
infoplakat. De to husmanns plassene 
gir deg en fornemmelse av hvordan 
prestegardens husmenn  levde. Fra 
krysset rett sør for Stensåsen følger 
du skilting mot Veslekoia fram til bil-
vegen. Følg vegen mot venstre, så er 
du snart tilbake ved bilen. Hele turen 
er omtrent 4,5 km lang

Post nr. 8 – Skjellberget
Skjellberget er en ås og et utsiktspunkt en snau 
kilometer øst for Stensrud stasjon. Kjør av rv 
222 mellom Stange og Tangen til stasjonen 
hvor du kan parkere på østsida av toglinja ved 
en gammel sagtomt med skilt og blåmerker. 
Unngå parkering i skogsbilveg på grunn av evt. 
tømmerdrift.
Følg blåmerkene mot nordøst inn over skogs-
bilvegen, ta av på sti til høyre med bratt 
oppstigning østover mot toppen. Avstand fra 
parkering til posten er ca 1 km èn veg
Et annet utgangspunkt for turen er å parkere 
ved Lindstadsvea innerst i Tallbergroa.  
Dit kommer du ved å kjøre E6 fra Stange og  
ta av Sørlivegen mot tømmerterminalen.
Etter ca. 3 km tar du av til venstre mot Lind-
stadsvea og kjører ca. 1 km til parkeringen.
Gå herfra på veg sørøstover i ca. 300 meter.  
Ta av sørover til høyre på sti mot Jernsæter-
vangen og videre til Skjellberget. Avstand fra 
parkering til posten er her snaue 3 km én veg.

Kartutsnittene er hentet fra Statens kartverk N50.
Se også UT.no med tekst, bilder og kart fra områdene.
Turkart over hele Stange er å få kjøpt ved informasjonssenteret i rådhuset samt i HHT  
sin butikk i Strandgata 45 på Hamar. Turbrosjyren samt nærmiljøkart for Stange sentrum/
Vestbygda og Tangen/Espa er gratis og finnes ved kommunens informasjonssenter,  
bibliotek, Stangehallen m.fl.

Kontaktpersoner er
Line Kongssund, tlf. 62 56 21 17/948 88 225 line.kongssund@stange.kommune.no
Asbjørn Schjerve, tlf. 911 25 593 asbjorn.schjerve@gmail.com 
Se også nettsidene: www.stange.kommune.no og www.hht.no

Arrangører: Sponsor:

Dette gjelder 

for sesongen 2021:

HOLD AVSTAND – både på turene

og på postene. Rast gjerne

mellom postene. Hold deg oppdatert

på helsemyndighetenes råd enten du er

frisk, syk eller i karantene.

Denne sesongen har vi ikke stifte-

klemmer (av smittehensyn) så ta med

egen blyant/penn og noter koden,

eller bruk digital løsning.
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Post nr. 1 – Festningsberget i Vallset
Kjør fv 24 gjennom Gata i Vallset, 
opp Amundrudbakkene og videre til 
Harasjøen Næringspark (skiltet) som 
ligger i nordenden av Harasjøen. Kjør 
fram til betalingsbom ved Redskap-
sentralen etter Støsaga og parker der.
Gå vegen tilbake 150 m fra parkering. 
Ta av til høyre og følg skiltet sti 
nordover til Festningsberget.
Følg blåmerkene i lettgått skogs-
terreng og fin sti som krysser en 
gardsveg (skiltet) inn til Sagstuen. 
Følg stien og ta deretter til høyre ved 
første stikryss (skiltet). Svak stigning 
opp til Starbergkoia hvor det er fint å 
raste. Stien fortsetter 200 m videre til 
Festningsberget som er en bygdeborg 
fra folkevandringstida, dvs. 4-500 år 
etter Kristi fødsel.  
Informasjonstavle står på berget. 
Du går samme veg tilbake, og turens 
lengde er 5,5 km tur/retur.
Turen er tilrettelagt av Kvennstugua 
Bygdetun og turstier.

Det er mulig å kvittere på postene med mobilen! Last ned app’en DNT SjekkUT før du 
drar ut på tur. Når du er 50 meter eller nærmere  posten, får du mulighet til å kvittere 
som Besøkt, og du kan ta bilde, dele i sosiale  medier, signere i digital gjestebok – i til-
legg til at du kan følge med på informasjon og kart i appen. Samme app brukes i hele 
landet og turposter nær deg vises først. Hele turforslaget vil også ligge inne i ut.no.

Post nr. 2 – Strømsrudstua i Åsbygda
Stien heter Sagrunden i Åsbygda. Navnet på stien oppsto fordi deler av stien var vegen 
mellom to sager. Det var plankeveg og tømmerveg fra Skåltjennsaga ved Gjetholmsjøen til 
Romedal sag og høvleri, Romedalssaga. Dette var to store arbeidsplasser i Åsbygda.  
Stien er god å gå og godt skiltet, og enkelte partier er mørke og trolske. 
Runden er 3,7 km. Følg Åsvegen vestover fra butikken i Åsbygda, 1,7 km til parkering.  
Det blir skiltet til parkering. Bøtta henger ved rasteplassen der Strømsrudstua sto. Her er det 
tavle som forteller om den gamle boplassen. Langs runden vil man se russerhula i Åsbygda. 
Det er en liten avstikker fra stien med tavle som forteller hva som skjedde her våren 1942. 
Turen er tilrettelagt av Romedal Almenning Turstilag (RAT).

Post nr. 3 – Høgbergsrunden, Espa
Turen starter ved merket parkering øst for idrettsplassen på Espa, Tajet. Gå østover i slak stig-
ning før stien vender sørover og oppstigingen til Høgberget begynner. Etter ca. 1,5 km deler 
stien seg i en østre og en vestre trasè. Den vestre stien, hvor posten er plassert, gir deg  
fin utsikt mot Mjøsa og Fei-
ring, mens den østre gir deg 
utsikt mot Langfalla,Torsfalla 
og Vensvangen. Fra posten 
fortsetter du sørover på stien 
rundt berget. Det er et stidele 
i sørenden. Her kommer det 
andre veivalget inn fra veg-
enden bortenfor Stakamyra. 
Total turlengde Høgbergs-
runden er snaue 3 km.
Som et litt lettere alternativ 
kan du gå inn fra sør. Da 
kjører du inn ved Vens vangen 
(bomveg) til Gransjøen, tar 
av til høyre og kjører til 
Korpbergskoia. Her går det av 
en vei til høyre, og den ender 
i en sløyfe omtrent i sørenden 
av Høgberget bortenfor Staka-
myra. Her kan du parkere. Gå 
nordover noen hundre meter 
og du kommer inn på samme 
runden som beskrevet tidli-
gere. Total turlengde her blir 
ca. 1,5 km.
NB! Det går beitedyr i områ-
det, så grinder må lukkes og 
hunder holdes i bånd.
Turen er tilrettelagt av Espa 
Turstilag.

Post nr. 4 – Fjetrebakken i Ottestad
Parker ved Atlungstad brenneri. Gå forbi brenneriet på vestsiden og over brua slik at du 
kommer inn på stikryss. Følg stien østover, over Sandvikavegen, videre langs Fjetrebekken et 
lite stykke og fortsett videre østover mot skogkanten og inn i Fjetrehagan hvor Fjetrebak-
ken ligger. Avstand fra parkering til posten er ca. 1,3 km. Du kan gå samme sti tilbake eller 
fortsette stien nordover mot boligfeltet på Nordstad. Det er fullt mulig å lage seg en rundtur 
ved å passere boligene, krysse Sandvikavegen på nytt for så slippe seg ned mot Mjøsa langs 
Mjøslivegen. Her er du inne på Ottestadstien som du kan følge fram til utgangspunktet igjen.

Post nr. 5 – Harstadhagan
Denne posten ligger på 
Ilsengstiene og er plassert 
på en gapahuk ved en 
dam. Du kan parkere ved 
Breidablikk skole eller, 
hvis det er plass, på en 
liten parkeringsplass ved 
Løkenkvern bru. Gå over 
Svartelva og ta første veg 
til venstre etter ca 100 
meter. Etter 500 meter 
innover vegen går stien av 
til høyre. Følg den gjen-
nom skogen til du er ved 
gapahuken og posten. 
Da har du gått en drøy 
kilometer fra du krysset 
elva. Fortsett på stien og følg skilting mot Starene. Når du kommer nedover mot Svartelva, må 
du holde til høyre og velge skilting mot Løkenkvern bru. Hvis det er kyr på beite, er det laget 
en alternativ omveg som går enda nærmere Svartelva. Det siste stykket gjennom bjørkealleen 
fram til Løkenkvern bru, er en ren nytelse. Hele runden er på ca. 3 km.

Post nr. 6 – Grillhytte på Tangen
Parkér ved Tangen stasjon. Følg blåmerket sti herfra nordover langs Viksdammen, på veg 
gjennom et lite boligfelt og veg vestover et lite stykke langs jernbanen til stikryss inn under 
Gjellberget. Følg tømmer-
veg vestover på turen 
mot posten som ligger på 
en liten høyde ned under 
berget. Her er det god ut-
sikt til Mjøsa og Tangen-
vika. Flott rasteplass ute 
og grill og sittebenker 
inne i hytta. 
Returen kan foregå etter 
samme veg, eller du kan 
fortsette på tømmerveg 
og sti rundt hele berget. 
Turens lengde er ca. 3 km 
tur/retur.

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt 
minst 6 poster, er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. 
Premien kan hentes på informasjonssenteret i Stange f.o.m. 
9. aug. og ut året. Levér turkortet med koder eller vis fram 
registreringene i appen for å hente ut billetten som må brukes 
før utgangen av mai 2022. Premiene blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:

Høgberget. Foto: Turid Solvang


