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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 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.

Hver post består av en rød plastbøtte med en kode.  
Noter koden på klippekortet under eller bruk UT-appen. 
Når du har kommet frem til posten kan du åpne UT-appen og trykke  
på  turposten du er på. På alle steder og hytter i appen vil det være en  
knapp som heter «SjekkUT». Trykk på denne for å registrere besøket ditt.  
OBS, du må være nærmere enn 75 meter for å kunne registrere et besøk. 
Vi oppfordrer barn/unge til og med 16 år å bruke papirbrosjyra så vi  
er sikre på å få vite alder. 

F SAK
Stange 

#

Navn:  ___________________________________________________________________________  Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________ E-post:  __________________________________________________________

Kortet sendes: Stange kommune
 Postboks 214, 2336 STANGE 
 eller leveres informasjonssenteret i rådhuset innen 24. oktober.

1. 
Kongsrud-

bergtoppen i 
Vallset

2. 
Sorten i 
Åsbygda

3. 
Ulvinutsikten

4. 
Sinnerud  
ved E6

5. 
Furaelva 

jernbanebru 6.
 

Kr
is

ti
an

 
Li

en
-s

ti
en

7.
 

Rø
nn

in
ge

n 
 

i R
åd

al
en

8.
 

In
gv

al
d-

ha
ug

en

9.
 

Lj
øs

ta
d-

m
ar

ka

10
. 

Bj
ør

sr
ud

-
ås

en

Postene står ute f.o.m. 30.04 t.o.m.16.10.22. Høyereliggende poster kan bli satt ut senere pga. snøforhold. Følg med på hht.no
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Post nr. 7 – Rønningen i Rådalen
Her har du to alternative 
innganger til posten. Ved 
det første alternativet 
følger du Ekebergvegen/
fylkesveg 200 sørover fra 
Såstadkrysset. Når du har 
passert alle jordene og 
kjørt opp bakkene  (etter 
ca. 2 km), finner du 
parkeringsplassen på 
høyre side rett før skogen 
starter. Turen starter 
langs vegen nordover, 
forbi en pilegrimsbenk 
med glimrende utsikt 
over kulturland skapet, før 
den plutselig går bratt 
ned mot venstre gjennom 
varmekjær lauvskog og ned mot en salamanderdam og et revehi. Merkingen vil etter hvert føre 
deg fram til vegen inn mot Hvitberg. Følg merkinga mot høyre og mot Raatjernet der det er 
informasjonstavle om livet i dammen, en gapahuk og en utedo. Posten finner du etter 2 km, 
på en informasjonstavle, der landskapet åpner seg igjen mot et våtmarksområde og jorder. 
 Informasjonstavla forteller om «livet på gårdene i jernalderen». Turen tilbake går videre sør-
over og kommer etter hvert opp igjen på vegen mot Hvitberg. Følg vegen mot venstre, helt til 
der du tidligere kom ned på den. Gå så samme veg tilbake. Turen tilbake er på 1,7 km, og hele 
runden på ca. 3,7 km.
Denne stien er tilrettelagt av grunneierne på Store Ree og Raa-gårdene. Det er en fin runde 
som anbefales for de som vil vite mer om sjeldne dyrearter, planter og kulturhistorie. Du kan 
også telle antall fuglekasser langs stien!
Ved det andre alternativet følger du vegen mot Rotlia og parkerer i Gjøvika. Derfra er det 
merket nordover, først et lite stykke langs vegen «Grevskapet» før stien tar av mot høyre etter 
et par hundre meter. Du følger en gammel ferdselsveg til du møter en annen sti der du svinger 
brått til høyre og går ned til Hola. I Markbekken har beveren bygd demninger, og det er vått 
i området, men nye klopper gjør at det skal være greit å komme over til Rønningen. Denne 
turen er på 1,6 km hver veg. 

Post nr. 9 – Ljøstadmarka
Fra Stangehallen kjører du østover og inn Roavegen. Parkér i «E7-krysset» der «E7» tar av fra 
Roavegen. Følg E7 nordøstover til den første stien som tar av mot venstre, der er det skiltet 
mot Roa. Nå er du midt inne i stinettet til Sørbygda Vel. Etter noen hundre meter finner du 
posten ved rastebenken på en bratt kolle midt inne i skogen. 
Etter rasten fortsetter du videre mot Roa helt til du kommer til Uthusvegen. Her ser du den 
nye atkomstvegen til det nye industrifeltet på Ljøstad. Følg Uthusvegen og Roavegen tilbake 
til bilen. Turen fra E7-krysset til posten er en knapp km, hele rundturen er på 2,5 km.

Post nr. 10 – Bjørsrudåsen
Kjør Tangenvegen (fv. 222) ca. 5 km sørover fra Stange. Ved Hellum kan du parkere på 
tømmer plassen på høyre side av vegen. Følg blåmerket sti/traktorveg vestover til du  kommer 
til et T-kryss. Du er da inne på traseen til Komattløypa. Ta til venstre og følg stien til 
Bjørsrudåsen hvor posten henger. Avstanden fra Hellum til posten er ca. 1,2 km. Du kan gå 
hele runden om Komatt og Balberg og forbi tufter etter husmannsplassene Store Reesveen 
og Blæsarud. Videre kommer du igjen til stikrysset som tar av mot Hellum. Hele runden blir 
da 8 km. Du kan også starte turen fra Balberg. Kjør over tunet på Store Ree og følg skilt til 
Balberg, hvor du kan parkere.

Post nr. 8 – Ingvaldhaugen
Ingvaldhaugen, som er midtpunktet på en nymerket sti, ligger ca. 300 moh. og gir flott utsikt 
nordover mot Hamar. Det er to innganger til posten. Parkering kan enten skje ved Gørdammen 
eller Hamnsvekoia. Kjør fv. 222 mellom Stange og Tangen og ta av mot Ekeberg på fv. 204. 
Skal du parkere ved Gørdammen, kjører du nordover fra Ekebergkrysset, ca. 1,4 km.  
Parkér i krysset der bomvegen går vest-
over. Gå 70 meter langs bomvegen, og 
stien starter sørover. Avstanden til posten 
på Ingvaldhaugen er her kun 650 meter.
Skal du parkere ved Hamnsvekoia kan du 
kjøre rett fram i Ekebergkrysset og fort-
sette videre inn mot Temmen skytebane. 
Ta første veg til høyre etter bomvegen 
som fører til skytebana. Dette er også 
en bomveg. Kjør denne vegen videre i 
ca. 300 meter og ta første veg til høyre, 
som ender opp i vegenden ved koia. 
Dersom allmenningen ennå ikke har åpnet 
 bommen, parkér i krysset og følg vegen 
til du møter blåmerkinga. Avstanden 
 mellom Hamnsvekoia og Ingvaldhaugen 
er ca. 1,8 km.
Ønsker du en litt lengre tur, kan du her 
gå hele «tretopprunden», de tre toppene 
Ingvaldhaugen, Port Arthur og masta sør 
for Sollia. Runden er blåmerket og 8,5 km 
lang. Du må da gå vegen mellom Raakoia 
og Gørdammen.

Kontaktpersoner:
Else Bjørke, tlf. 930 56 739 else.bjorke@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:

Ta med deg telefonen  
din på tur og bruk  
gjerne UT-appen.

HUSK!
Velvillige grunneiere gir 

mulighet for nærturer og vi ber 

ALLE respektere angitt parkering. 

VIS HENSYN til dyr på beite, lukk 

grinder og følg angitt turbeskrivelse. 

Ta med egen søppel hjem. 

Bruk gjerne sykkel i stedet for 

bil til startpunktet. 

GOD TUR!

Furaelva jernbanebru. Foto: Hans Kroglund

mailto:asbjorn.schjerve%40gmail.com?subject=


Post nr. 1 – Kongsrudbergtoppen i Vallset
Kjør fv. 24 gjennom Gata mot 
Kongsvinger. Sving til høyre mot 
Kvennstugua midtveis i den bratte 
Amundrudbakken. Parkering like etter 
avkjøringa ved Katthølsdammen. Fra 
parkeringa følger du sti gjennom 
skogen eller går grusvegen til Kvenn-
stugua. Gå over tunet i Kvennstugua 
og gjennom grinda ved landhandelen. 
Følg skiltene til Kongsrud og etter 
hvert skilt til Kongsrudbergtoppen. 
Turen er kupert og noe bratt.  
Det er flere kulturminner og informa-
sjonstavler underveis. Turen er ca.  
3 km tur/retur. Posten er ved benken.
Du kan også gå til Kongsrudberg-
toppen fra Fossberget, Foss, Gata 
eller Stormorken. 
Turen er tilrettelagt av Kvennstugua 
Bygdetun og turstier.

Post nr. 2 – Sorten i Åsbygda
Startpunktet er Åsen Handel. Følg 
skogsbilvegen (bomvei) 15 km derfra. 
Du passerer Lauvlisætra og Pruterud 
skisenter og følger vegen helt fram til 
enden. Der er det karttavle og godt 
merket. Stien rundt Sortsjøen er 3,4 
km lang. Halve stien ligger i Våler. 
Det er flere rasteplasser langs sjøen 
og lett terreng å gå i. Posten er ved 
en gapahuk i sørenden av sjøen. 
Sorten ligger ca. 500 moh., og det 
kan være vårstengte veger helt fram 
til omkring 10. juni. Dette avhenger 
av snømengde og nedbør. Følg med 
på rasa.no. 
Den gamle stien ble ryddet i 2020 og 
er tilrettelagt av Romedal Almenning 
Turstilag (RAT).

Post nr. 3 – Ulvinutsikten
Posten ligger i Eidsvoll kommune, men på eiendommen til Stange Almenning. Fra Strandlykkja 
kjører du opp Spitalsvegen ca. 3 km. Ta til høyre inn Budalsvegen og kjør gjennom bommen 
og Mjøsli hyttefelt og videre en knapp kilometer til merket parkeringsplass. Bommen holdes 
stengt på natta, mellom kl 21.00 og 
06.00. Turen går gjennom lettgått 
terreng etter gamle hestestier i 
hogstmoden skog. Det er fin utsikt 
ved Fysakposten. Turen er på 0,7 
km, men hvis du vil ha en lengre 
tur, er det mulig å fortsette til et 
stikryss der du kan ta til venstre  
og følge en trase høyere oppe i 
 terrenget tilbake. Husk å svinge 
bratt ned til venstre når du kommer 
til et nytt stikryss. Returen er på 
1,6 km. Denne turen er nymerket og 
tilrette lagt av Espa turstilag.

Post nr. 4 – Sinnerud ved E6
Posten er på en rasteplass på et platå i Ottestadstien, rett ovenfor E6-undergangen og  
Øvre Sinnerud med utsikt nordover mot Vangsåsen. Den kan nås fra tre retninger:
Sørfra: Parkér ved Holmlund barnehage i Holmlundvegen, som går ut fra fv 222 i rundkjøringa 
ved Kiwi. Fra barnehagen følg grusstien gjennom skogen 1 km til Petlundtunet. Ta 200 meter 
til venstre langs Basterudvegen og så til høyre på Ottestadstien, kalt Sinnerudgutua, ned til 
rasteplassen. Avstand fra Holmlund 1,3 km.
Nordfra: Parkér på Sanderud sykehus. Gå tilbake til Stensbakkvegen og ta til venstre  
200 meter, ta til høyre Todderudbakken 100 meter og igjen til høyre mot Øvre Sinnerud.  
Derfra merket sti rundt gården opp til undergangen ved E6 og tilknytning til Ottestadstien.  
Posten ligger like bortenfor. Avstand fra Sanderud 1,4 km.
Vestfra: Parkér i Statsminister Otto Blehrs veg ved Ottestad Idrettsplass.  
Like nedenfor 
idrettsplassen tar 
du til høyre inn 
Idrettsvegen og går 
rett fram inn i merket 
tilslutningssti til 
 Ottestadstien. Den 
går langs åkerkant  
og kommer inn på 
Ottestadstien neden-
for Øvre Kåterud.  
Følg Ottestadstien 
gjennom Kåterud-
hagan, videre langs 
E6 til rasteplassen. 
Avstand fra idretts-
parken er 1,5 km.

Post nr. 5 – Furaelva jernbanebru
Denne posten  
ligger ved  
Ilseng  stiene som 
tilrettelegges av 
HHT sammen med 
Ilseng idrettslag. 
Posten ligger 
under Rørosbanens 
bru over Furaelva 
og tar deg til et 
nytt stykke av 
den  vakre elve-
naturen på grensa 
 mellom Løten og 
Stange.  Anbefalte 
startpunkt er 
Idretts parken eller 
Løkenkvern bru 
(alternativt Breidablikk skole hvis det er fullt på «Løkjakvennbrua»). Fra Idrettsparken følger 
du skilting mot Farmenkoia, deretter mot Fura bru. Når du kommer til Tofsrudvegen, går du til 
høyre over jernbanebrua og tar av til venstre rett etter brua. Idet du når fram til Fura,  
tar du til venstre inn i et område med gammel skog, og etter 300 meter er du ved posten. 
Denne turen er 3,4 km hver veg.
Hvis du starter på Løkenkvernbrua, følger du stien forbi Bjørby og det fint tilrettelagte 
 området der. Når du møter Fura, følger du den venstre elvebredden uten å ta av til Hørsand 
helt til du er lengst nord på jordet til Skøyen. Der stikker stien av inn i et område med 
 gammel skog, og etter 300 meter er du ved posten. Denne turen er 2,9 km hver veg.

Post nr. 6 – Kristian Lien-stien
I år er det tiårsjubileum for «gjen-
åpning» av Kristian Lien-stien, og 
stien er i den anledning rustet opp 
med nye informasjonsplakater og 
flere rasteplasser. Gå gjerne hele 
turen til Lien i Romedal, det er  
ca. 6,5 km én veg. 
Parkér på parkeringsplassen til Klev-
fos industrimuseum. Gå gjennom 
museumsområdet, rett forbi inngan-
gen til museet og over den splitter 
nye gangbrua som HHT, velforen-
inga og museet bygde i 2021. Følg 
Kristian Lien-stien gjennom området 
der fabrikken hadde tømmerlageret 
sitt. Etter 1,5 km kommer du til en 
rastebenk der du finner posten.

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. 
10. 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 juli 2023. Premiene blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:

Kartutsnittene er hentet  
fra Statens kartverk N50.
Se også UT.no med tekst,  
bilder og kart fra områdene.
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http://UT.no

