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Takk til 
Gjensidigestiftelsen 
for støtten til Turpassheftet!
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– Turpasset fikk oss opp og ut!
Brosjyren med 12 turpassmål var det som skulle til for å få Tanja Johansen og Øyvind 

Løken opp av sofaen og ut i Marka.  Nå er de blitt ivrige turgåere hele året.

I fjor høst fikk Turkameratene Nittedal Turlag en begeistret Facebook-kommentar fra 

Tanja Johansen på Tøyenhaugen. Endelig hadde hun og Øyvind Løken kommet seg over 

dørstokkmila og ut i naturen. Dette takket være turpasset.

God ambassadør
– Da vi fikk brosjyren i postkassa i fjor vår, fanget den fort vår oppmerksomhet. Med så 

flotte bilder, kart og beskrivelser var det som å få det servert på et sølvfat. Vi som tidligere 

kun hadde gått et par turer opp Varingskollen, satt plutselig med 12 turer i et lite hefte. 

Vi tok fatt på den ene turen etter den andre. Det var en kjempeopplevelse. Både det å bli 

kjent i marka rundt Nittedal/Hakadal og det å kjenne hvor mye positiv energi man får av 

å gå tur i skogen, sier Tanja.
De ble så begeistret at de har spredd det gode budskapet om turpasset til mange de 

kjenner. Også til bekjente utenfor Nittedal. Disse har igjen spurt sine turlag om de har 

det samme. Turene passer for folk i alle aldre. På flere av turene tok de med seg fami-

lie - barn, faren til Tanja og svigerinnen på Åneby, som tror hun kom i skade for å kaste 

turpassbrosjyren i fjor. Men det gjør hun nok ikke i år, ler Tanja.

– Vi har allerede avtalt å gå flere turer sammen. 

Etter at sesongen var over i oktober, sendte de inn turpasset ferdig stemplet på alle 

12 turene. Gleden var stor da de vant gavekort på avslutningen i NIL-huset.

Til jul meldte de seg begge inn i DNT og kjøpte DNT-nøkkelen. Nå står skog og mark 

over hele landet for tur.

Belønning på toppen
– Belønningen man får når man når målet. Når man setter seg ned med matpakka og 

nyter utsikten. Det gir sjelefred. 
Det var så mange flotte turer; Elvann, Ørfiske, Rundkollen, Flabben....ja, det er vanske-

lig å finne en favoritt, mener Tanja. 

– Opp til Rundkollen var det bratt, men for en opplevelse det var å se den fantastiske 

utsikten fra toppen der! Ja, nei Rundkollen må nok være den turen som peker seg ut som 

favoritten, konkluderer hun.
Nå tar hun og Øyvind ofte turen opp den bratte bakken mot 

Kirkebygruva, turpassmål nummer 7. Den er skikkelig tung, så det 

er flott trening frem til det nye turpasset dumper ned i postkassa.

– Vi gleder oss!

Takket være Turpasset klarte Tanja Johansen og Øyvind Løken 

å forsere dørstokkmila og bli ivrige turgjengere året rundt. 
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Lahaugmodammen  (Gjelleråsmarka)
Startpunkt:  P-plassen i Lahaugmoen næringspark
Normal gangtid:  1 time t/r 
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (608652, 6650158) 
Turbeskrivelse:  Det er best å parkere ved utfartsparkeringen i Lahaugmoen næ-

ringspark.  Derfra er det en fin tur på stor sti vestover og så sørover 
til dammen.  Posten står på gjerdet på vestsiden av dammen. 

 Lahaugmodammen (265 moh) er en kunstig dam i betong som 
skulle sikre vannforsyning til militærbasen Lahaugmoen (i Skeds-
mo kommune). Vannet går i nedgravde rør. Dammen er forsvarlig 
gjerdet inn. Kongeveien Gamle Trondheimsvei fra Skillebekk til 
Nitsund passerte Lahaug gård som var skysstasjon og gjestgiveri. 
Lahaugmoen leir var hovedkvarteret i Norge for Hærens sanitet til 
2002.
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Brennberget (Lillomarka)
Startpunkt:  P-plassen på Sagtomta, Kjul
Normal gangtid:  2-3 timer t/r, men rundløypa (4 timer) anbefales
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (603552, 6655254)  
Turbeskrivelse:   Det er best å starte fra Sagtomta utfartsparkering. Busspassasjerer 

kan følge veien til Lillomarka parkering fra Shell på Kjul. Fra Sagtom-
ta er det blåmerket sti som går til Sørskogen over Brennberget. Stien 
er også merket Opptur. Kafeen på Sørskogen er åpen på søndager 
og er vel verdt et besøk. Herfra er det merket alternativ rute om 
Nordskogen tilbake til Sagtomta. I stedet for å gå tilbake til Sagtomta 
er det også fint å gå til Snippen eller Movatn stasjon og ta toget, eller 
gå til rotnesområdet. Posten står på det høyeste punktet der det en 
gang var et trigonometrisk punkt.                                                                                                                         

 Brennberget (441 moh) er høyeste topp i Lillomarka. Her er vidt 
utsyn utover Nordmarka og Romeriksåsene fra forskjellige utsikts-
topper. Varingskollen troner i nord, og helt i nordøst kan du skimte 
Mistberget ved Eidsvoll. Navnet henspiller trolig på at finner drev 
med bråtebrenning her på 1600-1700-tallet. Vi tror at Sørskogen 
(«Søskauen», sør for Brennberget) opprinnelig var en finneplass.
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Slattumsetra (Lillomarka)
Startpunkt: P-plassen ved Skytta barnehage
Normal gangtid: 2-3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (605219, 6652134) 
Turbeskrivelse:   Det enkleste er å følge lysløypa (Gamle Bergensvei) til sør for 

Romstjern og ta blåmerket sti nordover. Eventuelt komme inn på 
denne nord for Romstjern.  Ta av til høyre fra blåmerket sti på top-
pen av åskammen (nordover). Følg sti oppover Seterhaugen fram 
til Slattumsetra.   Alternativ rute tilbake er å fortsette på dårlig sti 
nordover på Seterhaugen og ned til blåmerket sti ved Bleiktjern 
og følge blåmerket sti tilbake til utgangspunktet.  Du kan gjerne gå 
turen i motsatt retning.

 Slattumsetra under Slattumgårdene i Nittedal lå på toppen av 
Seterhaugen vest for Lusevasan og øst for Lomtjern i dagens Slat-
tumsrøa naturreservat. Ifølge Bygdeboka for Nittedal ble det slutt 
på seterdriften tidlig på 1800-tallet.  Ellers mangler vi kunnskap 
om Slattumsetra. Skogen her kom senere under Markerud. Den 
privateide tømmerhytta med to sengebrisker og en liten ovn, er i 
dag oppført på setertufta. Det er lagt nytt tak på hytta, som ser bra 
vedlikeholdt ut. 1. Slattum Speidertropp disponerer i dag hytta 
mot at de vedlikeholder den. Ifølge Eivind Heides første bok om Lil-
lomarka fra 1981 kunne en se denne hytta fra alle utsiktspunkter 
i Lillomarka. Det er ikke bare her at sterk skogvekst i Marka hindrer 
utsyn og innsyn.
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Burås  (Lillomarka)
Startpunkt:  P-plassen i Sørliveien eller i Kruttverket, alternativt Movatn stasjon
Normal gangtid: 2 timer t/r fra rotnesområdet
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (6656643, 602161)
Turbeskrivelse:   Vi følger skogsbilveien 1,5 kilometer fra Sørlitangen mot Svingbak-

ken og tar av fra denne sørover langs jernbanen (sykkelstien 600 
meter) og fortsetter på ny skogsbilvei (Langmyrveien) til Knadden-
krysset ved Nordre Movann.  Deretter skogsbilvei mot Burås. Stien 
deler seg rett før plassen. Ta til venstre langs veien. For tilbakeveien 
(eller t/r) følger vi blåmerket sti, som er helt ny, videre til Krudt-
værket og Sørli skole/ Nittedal stasjon. Posten står ved enden av 
kjøreveien.Fra Movatn stasjon går det blåmerket sti til Sinober som 
passerer forbi Burås.

 Burås (Buraasen) i Lillomarka var en finneplass fra før 1700 og 
senere en husmannsplass under Mo gård i Nittedal. Rideveien 
Gamle Hadelandsvei passerte Burås. I 1814 ble Burås en forpak-
terplass under Hakedals Verk (Løvenskiold). Burås ble nedlagt i 
1924, og med unntak av det gamle våningshuset (bryggerhuset, 
nå leid ut som privathytte) ble de fem bygningene revet eller flyttet. 
Våningshuset ble flyttet til eidet mellom de to Movannene og står 
der den dag i dag.
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Heitåsen (Nordmarka)
Startpunkt:  P-plassen ved Varingskollen togholdeplass
Normal gangtid:  3-3,5 timer, rundløypa anbefales
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N (601642, 6662722)
Turbeskrivelse:  Vi følger blåmerket rundtursti fra 20 meter vest for stoppestedet på 

Gjøvikbanen. Rundturen er på ca 9,5 km og Heitåsen er midtveis på 
runden. Posten står på den høyeste toppen på Heitåsen og den ses 
godt fra stien.  En alternativ tilbaketur er å gå til rotnesområdet.

 Heitåsen (461 moh) er navnet på et åsparti i Nordmarka mellom 
Vinstra-Holsledningen ved Langmyra (Greveveiens høyeste punkt) 
og Varingskollen. Vinstraledningen med betongmaster fra Gud-
brandsdalen ble bygd i 1951-53, mens Holsledningen 3 med 
stålmaster kom i 1966-72. Det ligger noen private hytter mellom 
Heitåsen og Greveveien. Fra Heitåsen er det vakker utsikt sørover 
mot Ørfiske.
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Skåltjern (Nordmarka)
Startpunkt: P-plassen i Sørliveien
Normal gangtid:  1 time t/r
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N (602121, 6660768) 
Turbeskrivelse:  Fra p-plassen og Sørli skole går vi nordover under kraftledningen 

og krysser jernbanen i Lurslia.  Vi følger stien nordover som går 
parallelt med kraftledningen til vi er ved vannet.  Posten står ved 
demningen rett ved stien.

 Skåltjern (336 moh) ligger i Nordmarka øst for Ørfiske og på vest-
siden av høyspentledningene fra Vinstra og Hol. Det antas at nav-
net henspiller på at tjernet ligger i en senkning i terrenget. Bekken 
sør i vannet renner ut i Ørfiskebekken på Sørlitangen. For å sikre 
vanntilførsel til Nitedals Krudtværk, ble tjernet i sin tid demmet 
opp. Øst for Skåltjern ligger Sameiekollen. Hyttene (foreninger og 
private) på Sameiekollen og ned mot Skåltjern har kjøretillatelse 
via Greveveien.
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Lopp(e)tjern (Nordmarka)
Startpunkt: P-plassen på Hakadal stasjon
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (598963, 6665771) 
Turbeskrivelse:  Vi tar utgangspunkt i Hakadal stasjon, går gjennom undergangen 

nord for stasjonen og over utfartsparkeringen.  Noen meter forbi er 
vi ved Bomstua.  Vi følger alleen (Greveveien/Nordmarksveien) og 
tar stien (Gamle Grevevei) til høyre på toppen av bakken. Etter å ha 
gått litt oppover, kommer vi opp på Nordmarksveien igjen, tar første 
vei til høyre (Widerbergveien) og følger denne videre når den blir til 
sti som går til vannet.  Posten står ved stien nord for Loppetjern.

 Lopp(e)tjern (373 moh) er et lite tjern nord i Nordmarka sør for 
Elkollen og vest for Elvann. Bekken fra tjernet renner østover og 
ender nede i Hakadalselva. Sørøst for Lopptjern ligger gapahuken 
Huken. Huken ble i sin tid etablert av en gjeng med løypeleggere 
for skirennene 7-mila (Oslo-Eidsvoll) og senere Holmenkollmar-
sjen (Hakadal-Holmenkollen).
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Aurtjern (Nordmarka)
Startpunkt: Stryken stasjon eller p-plassen ved Elnes
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (596225, 6667742) 
Turbeskrivelse: Fra Stryken er det en fin sykkel- og/eller fottur til Aurtjern (388 

moh). Tjernet ligger i Nordmarka vest for Elneshøgda og sørøst for 
Purktjern, ikke langt fra Mago.

 Veien til denne delen av Marka starter rett etter jernbaneunder-
gangen sør for Stryken.  Vi følger veien og holder hele tiden til 
høyre.  Fra veien følger vi kraftlinja inn til tjernet.

 Alternativt kan vi starte fra jernbaneundergangen på Elnes og gå 
veien opp mot Elvann.  Der veien flater ut, går vi stien rett fram 
og over elva Ela.  Stien kommer opp på veien fra Stryken rett sør 
for Bakken.  Vi følger denne og tar av der det går en skogsbilvei til 
høyre, før Mago. Vi går under Hol 3-høyspentledningen til vi kom-
mer til vannet.
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Langveggen (Romeriksåsene)
Startpunkt: P-plassen på Aas Gaard
Normal gangtid: 4 timer som rundløype over Bukollen anbefales
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (600830, 6669732)
Turbeskrivelse: Vi følger blåmerket sti (rundløype) nordover fra Aas Gård mot Bu-

kollen og går opp Gamle Råsjøvei til vi kommer over toppen med 
den fantastiske utsikten.  Posten står der stien krysser skogsbilveien 
på vei ned fra Kollen.  Alternativt kan vi t/r følge blåmerket sti til 
venstre der Gamle Råsjøvei går rett fram, ca én kilometer nord for 
Aas Gård.  Dette er en langt kortere rute, men da får vi ikke med oss 
den flotte utsikten fra toppen.

 Langveggen nord på Romeriksåsene danner vestfjellveggen av 
Bukollen.  Langveggen er en ca. to kilometer lang og ganske 
markert flatvegg mot dalen. Den begynner vel 200 meter fra Myra 
gård (ca. 200 moh) og går nordover opp til Bukollen (523 moh). 
Langveggen/Bukollåsen er det nærmeste vi kommer Besseggen 
i Nittedal. Veggen reiser seg 4-15 meter nesten rett opp og har 
bare et par passeringspunkter. På det ene stedet går skogsbilveien 
hvor posten ligger. Det andre passeringspunktet ligger litt lenger 
opp (nord), og her er det en sti. Den øverste delen under Bukollen 
blir kalt Styggdalen. Langveggen består av alkalisyenitt (nordmar-
kitt mv.) dannet for 250 mill. år siden (permtiden) og må være 
skapt av en forkastning for ca. 50 mill. år siden. 
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Port Arthur (Romeriksåsene)
Startpunkt: P-plassen i Glittredumpa
Normal gangtid: 3 timer t/r
UTM koordinat: EUREF89 sone 32N (604817, 6667044)
Turbeskrivelse: Fra Glittredumpa følger vi blåmerket sti opp den bratte lia.  Nesten 

oppe passerer vi det som en gang var et fint utsiktspunkt, før skogen 
vokste seg høy, kalt Lille Torget.  Oppe på flata deler stien seg, og 
vi tar til høyre.  Etter ca 200-300 meter går stien i en liten forsenk-
ning, og gruva ligger 30-40 meter til høyre for stien. Det enkleste er 
nok å følge stien litt til og så ta til høyre på den lille toppen vi kom-
mer til. Posten står på denne toppen, på oppsiden av gruva.

 Port Arthur er navnet på sinkgruva nordøst for Lille Torget i Kirke-
bymarka. Rester av en grunnmur ligger på oppsiden av gruva mot 
øst like sør for blåstien mot Kirkebygjermenningen. Gruva ligger 
på kanten av Glitrelia naturreservat. Utenfor gruva er det en stor 
tipp sørover mot Djupdalen. Navnet skriver seg kanskje, grunnet 
arbeidsforholdene, fra den beryktede straffekolonien Port Arthur 
i Australia.  En annen og kanskje mer sannsynlig teori er at den er 
oppkalt etter slaget ved Port Arthur i 1905 der russerne måtte 
overgi havnebyen Port Arthur til japanerne i den japansk-russiske 
krigen 1904-1905. Det var vel så mye smell i berget der oppe i 
lia under utmineringen at det var naturlig å gi den navn etter en av 
samtidens store hendelser. 
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Spenningsbygruva (Romeriksåsene)
Startpunkt: P-plassen ved Spenningsby, Gamleveien
Normal gangtid: 2,5 timer t/r
UTM koordinat:  EUREF89 sone 32N (606511, 6662688)
Turbeskrivelse: Vi følger blåmerket sti og går et godt stykke under kraftledningen 

til vi krysser den for andre gang.  Da holder vi til venstre.  Stien går 
nedover mot Bergstjern et stykke, og nesten nede ligger gruva på 
venstre side av dalen.  Her må vi krysse bekken.  Posten står rett 
utenfor gruveinngangen. 

 Spenningsbygruva ligger øst for Ravndalskollen i dalsøkket som 
ender ut i Bergstjern. Gruveinngangen kan være vanskelig å finne. 
Et engelsk gruveselskap sto for prøvedrift her etter sinkblende i 
perioden 1912-14. Da forekomstene ikke var drivverdige, ble det 
med prøvedrift. Utenfor gruveinngangen ligger store malmhau-
ger som er blitt tippet fra prøvedrift i gruva. Rester av skinnegang 
ses også. De med spesialutstyr kan besøke gruva på egen risiko. 
Gruvegangene går horisontalt inn under Ravndalskollen (Spen-
ningsbyhaugen). Etter ca. 30 meter deler hovedinngangen seg i en 
søndre og nordre gang. Det søndre løpet deler seg på nytt, og den 
sørligste gangen fortsetter ca. 60-70 meter innover. Etter ca. 30 
meter i denne gangen går det gruvegang nordover ca. 40 meter 
innover. Den nordre hovedgangen svinger seg ca. 80-90 meter 
innover fra gangdelet.
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Nordre Ovann (Romeriksåsene)
Startpunkt: P-plassen ved Nittedal kirke
Normal gangtid: 3 timer t/r 
UTMkoordinat: EUREF89 sone 32N (608155, 6656344)
Turbeskrivelse: Nittedal kirke er et fint utgangspunkt.  Vi går nordover veien til vi 

ser blåmerket sti til høyre.  Vi følger denne et godt stykke og passer 
på å ta hovedstien over Tysilen.  Ryggen har flere fine utsiktspunk-
ter over dalen.  Vel oppe går det noe nedover igjen, og da er vi ved 
utløpet fra Søndre Ovann.  Går vi stien langs nordsiden av vannet, 
finner vi posten sør i Nordre Ovann.

 Vi befinner oss her sør for Holterkollen i Romeriksåsene. Søndre 
Ovann (306 moh) og Nordre Ovann (308 moh) er populære tur-
mål i denne delen av Marka. På gamle gradteigskart blir vannene 
kalt «Jovandene». Like ved Ovannsbekkens utløp fra Søndre Ovann 
er det utsikt utover dalen. Ovasshøgda (403 moh) ligger nord for 
Nordre Ovann sørøst for Holterkollen. Eldre kart benevner Holter-
kollen som «Dahlskollen» etter Dal-gårdene i Nittedal.
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Naturopplevelser for livet
nittedal.dntoslo.no

Hvis dere er flere i familien, eventuelt andre, som trenger ekstra 
klippekort, kan dere ta kopi av denne siden.

KLIPPEKORT

Fristen for å levere klippekortet er 
1. oktober 2018. 

Du kan sende klippekortet i posten til:
Turkameratene Nittedal Turlag
v/Dag Helland Pettersen
Hulderveien 10
1482 Nittedal 

eller legge det i postkasse hos Dag Hel-
land Pettersen.  Merk at postkassa står ved 
garasjen som vender ut mot Trollveien. 

Vi trekker ut gavekort:
Når du leverer klippekortet, blir du med 
i trekningen av gavekort. Premier over-
rekkes på høstavslutningen i november 
2018.
.

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

NAVN: 

ADRESSE:

ALDER: TLF:

E-POST:
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GOD TUR


