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Blomstertid i Åsa
K

alkåsene nord og vest for
Steinsfjorden byr på unik
vegetasjon til glede for oss som
er glad i blomster. Du må
komme hit i blåveistida og om
igjen litt seinere, når bakken
dekkes av liljekonvall, ispedd
kantkonvall.
Vår tur følger ryggen nordover på vestsida av Ultvedt
gård. Start med å gå ca. 200 m
bortover den veien du kom og
ta opp en vei til to hus. Før det
andre huset tar du stien
innover til høyre. Når du
passerer en gammel skibakke
på høyre hånd, er du på rett vei.
På den første skrenten må du
stoppe opp og nyte utsikten
over kulturlandskapet og den
gamle herskapsgården Hesselberg. På vårparten møter du
her et hav av blåveis, og av og
til treffer du på tysbast som
blomstrer med rødrosa
blomster på bar kvist (OBS!
Denne planten er meget giftig,
men ta gjerne bilde av den).
Vegetasjonen på kalkåsen er
egenartet med glissen furuskog, ispedd noe or, hassel,
bjørk og gran. Pass på at du ikke
henger deg fast i alle nypekjerrene. Noen år kan du seinhøstes finne mye traktkantarell
innover her. Det går tydelige

hva?

Trivelig rundtur i Åsa på
ca. 6 km

når?

Barmarkstur – gjerne i
blåveistida, eller seinere
når liljekonvallen
blomstrer.

hvor?

Utgangspunkt for turen
er Ringerike kalkverk
i Åsa.

tråkk langs åsryggen fram til
Grunntjern og ei oppslagstavle
som viser Ultvedttjern landskapsvernområde. Selve
tjernet med strandkanten
rundt er naturreservat.
Her i Ultvedttjern naturreservat kan du finne sjeldne
starrarter og enkelte orkideer.
For å komme rundt tjernet må
du ta av fra traktorveien og
følge den umerkede stien
gjennom skogen på nordsida av
Ultvedttjern. Som en plutselig
åpenbaring befinner du deg
snart på en tiltalende rasteplass
med vakker utsikt utover
tjernet. På fine sommerdager
kan du bade og kose deg i
timevis.
Følg en parallell kalkrygg
tilbake:
På østsiden av tjernet snor nå
stien seg sørvestover høyderyggen og fører deg mot toppen
av veitunnelen ”Åsaporten”. Er
du svært heldig, kan du se
mogop her. La den stå, da den
er sjelden her i lavlandet. Litt
etter blåveistida finner du
mengder av liljekonvall, ispedd
noe kantkonvall, på din vei
sørover. Du kommer også
gjennom et felt med lerk, der
hjort og elg har forsynt seg
grådig av topper og bark.
Studer møkka og finn ut hvem
som har lagt den fra seg. Ta
også en avstikker fram mot
skrenten og nyt det fantastiske
kulturlandskapet under deg.
Til slutt kommer du ned på
en sidevei til Åsaveien, men
herfra ser du veien tilbake til
bilen. Hele turen tar deg
kanskje to timer, men i blomstringstida må du beregne
betydelig mer tid.
Utgangspunkt for turen er
RV241, første avkjøring nord
for Norderhov kirke mot Åsa.
Du kjører ca. 2 km til kryss ved
tidligere Ringerike Kalkverk.
Parker ved veien mot Steinsletta.

fin tur: Terrenget består av fine rygger med noen bratte småkneiker. Turen er på ca. seks kilometer og
Kart: Statens kartverk
tar rundt to timer.

finn granum

rt@ringerikes-turistforening.
no

vakker: Tysbast er blant blomstene man kan finne på turen i Åsa.
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