
  

 
 

 
 

Turstier i 
Åsen og Åsenfjord 

 

Her finner du oversikt over alle turstier merket av 
turstigruppa i I.L.Aasguten. Her er turer i bygda og 

på fjellet, samlet i et hefte. 

 

God tur! 
 

 



 Bli med ut på tur! 

 

Vi i turstigruppa i I.L.Aasguten har merket turstier rundt om i Åsen og 
Åsenfjord.  

Vi håper at dette kan inspirere folk til å komme seg ut på tur og se flere steder i den flotte 
bygda vår.  

* Turene i dette heftet er både i bygda og på fjellet.  

* Alle stiene våre er merket med skilt og blå merker.  

* Flere av turene ligger på www.ut.no og alle turene med beskrivelse ligger på 
I.L.Aasguten sin hjemmeside www.aasguten.no. 

 

* På alle turene i bygda vil du finne en trimkasse, hvor du kan skrive inn navnet ditt. På 
fjellet er det kasse på Stokkvola, Slettvollan og Skurdalsvola. 

* På turene på fjellet kan det være lurt med fjellsko/ goretexsko, da det kan være våte 
partier på stiene.  

 
Når du er på tur;  

* Husk å ta med deg søppel hjem. 

* Overhold bålforbudet som er mellom 15.april og 15.september, følg med dersom det      

   er utvidet bålforbud!  

 

* Ønsker du å støtte arbeidet med merking og rydding av stier?  

    Vi mottar gjerne bidrag til arbeidet;  

    Vipps til 519763. Takk for ditt bidrag! 

 

* Har du spørsmål til noen av turene, ta kontakt med:  

   Ann Cathrin Fossum 91 75 08 76 og Maiken Sandberg 98 89 20 61 for turer i bygda. 

   Kjell Stokkan 48 26 49 25 og Per Olav Skjesol 90 13 32 90 for turer på fjellet.  

 

Du finner også denne brosjyren på hjemmesidene til IL Aasguten under turstigruppa. Den 
vil bli løpende oppdatert 



 

TURER I BYGDA: 

Elvheim  
Turen er 2,3 km, langs vei. Passer fint for vogn og rullestol. 
 
Parkering: ved I.L.Aasguten klubbhus.  
 
Gå forbi Coop ekstra, under E6 og opp gangfelt til venstre.Deretter er det to vei-muligheter for å gå til 
Elvheim; 
1. Gå over brua mot boligfeltet, retning Hoklingen.  
2. Gå gangfelt mot Levanger. Når du har gått over brua, ta inn til høyre og gå under jernbanen. 
 

    
 

Sveet 
Turen er 5 km lang, langs sti og vei.  

Parkering: ved I.L.Aasguten klubbhus.  
 
Gå forbi Coop ekstra, under E6 og opp gangfeltet til venstre. Gå over brua, inn til høyre og så første gate til 
venstre, videre til høyre opp Fållåtrøa. Følg blå merker videre.  
Utsikt mot Stokkvola og muligheter for å ta en pust i bakken på benken som står ved trimkassen. Turen kan 
du gå begge veier. For ekstra lengde, kan man gå om Elvheim.  

 
Ta gjerne en tur opp trimtrappa i Torhaugen             
med det samme du er ute på tur!  
Egen parkering for trimtrapp ved Vanntårnet. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



Langåsrunden  
5 km lang rundtur, langs sti og vei. 

Parkering: Kjør veien over til Vuddudalen, ta av mot Åker. Kjør til gården til Per Olav Langås, som er i enden 
av veien, og parker ved fjøset.  

Gå veien tilbake, i den retningen du kom fra. Følg blå merker som henger i trærne.  

Turen går i variert terreng, med flott utsikt over sjøen på deler av runden. 

 

 

 

Nesjøvatnet rundt  
Nesjøvatnet rundt er en tur på 5,7 km, langs traktorvei, sti, skog og vei. 

Parkering: Samme parkering som Langåsrunden. 

Dette er en rundtur, som man kan gå begge runder. Starter du gjennom gården, kommer du ganske fort til 
en kutrø som du skal igjennom. Starter du motsatt vei, vil starten av turen gå langs vei. 

Ønsker du deg en lengre tur, kan du gå både Nesjøvatnet rundt og Langåsrunden samtidig.

  

 



Hammervatnet rundt 
20 km lang rundtur, langs vei og sti. 
 
Denne stien ble først ryddet og merket i 1993 og 1994. Nå er den ryddet og merket på nytt. Man kan både 
gå og sykle rundt Hammervatnet. Her er det flere muligheter, og man trenger ikke ta hele runden. Det er 
mulig å parkere ved I.L. Aasguten klubbhus, ved Hoplatunelen eller i Fånnåen, ovenfor gården til 
Svendgård. 

Det er også mulig å gå flere av de andre stiene med utgangspunkt fra Hoplatunelen, med det samme man 
er ute på tur.                                                                                                                                                                                                                  

       

 

Faarahøgda 
4 km rundtur i skog og mark, med litt vei på slutten av turen. 
 
Parkering: ved Hoplatunnelen, på høyre side når man kommer ut av tunnelen på vei mot Frosta.  

Kryss Frostaveien, og du er ved turens startpunkt. Turen kan man gå begge veier. Kassen henger på et tre i 
et hogstfelt. Sett deg på benken som er laget her, og du har fin utsikt over Hammervatnet, Hammerøya, 
holmene og Cuba.  

Vær forsiktige ved kryssing av Frostaveien! Her er det en del trafikk, se dere godt for før dere krysser veien! 

 

  



Hopla-aasen 
4,7 km rundtur, i skog og noe på vei.  
 
Parkering: ved Hoplatunnelen, på høyre side når man kommer ut av tunellen på vei mot Frosta.  

Kryss Frostaveien, og du er ved turens startpunkt. Turen kan man gå begge veier. Ved kassen finner du 
benker for å sitte på. Vær obs på at det er bratt ned ved kanten her! 

Når du er ved kassen ser du mot Trondheim, Frosta, Hopla, Åsenfjord og E6 opp fra Langstein.  

For å få en lengre tur, kan man gå Faarahøgda samtidig med Hopla-aasen. 

  

 

 

Sukkertoppen 
4 km rundtur, i skogen og litt på vei. 
 
Parkering: etter Hoplatunnelen mot Frosta, ta til venstre og parker ved et lite rødt hus med P-skilt.  
 
Turen starter med å gå ned bakken mot Hopla og forbi MC-huset. Gå rundt bommen og over brua. Følg 
veien opp bakken og innover mot Tretsve.  På Sukkertoppen ser du blant annet Hammervatnet, 
Hammerøya, Cuba og boligfeltet i Åsenfjord. 
 

  

 

 



 

Berget 
2 km rundtur, på vei og i terreng. 
 
Parkering: Ved klubbhuset til IL Aasguten.  

Gå nedover veien som går mot Hammervatnet.  

Kassen henger ved en sittebenk. Her ser du utover Åsen, boligfeltet, Stokkbakken omsorgssenter og Duun.  

 

 

 

 

 

Stavn 
7,9 km rundtur, langs vei og traktorvei. 
 
Parkering: Ved klubbhuset til IL Aasguten.  

Start ved I.L. Aasguten klubbhus. Gå forbi Coop extra, gå gangfeltet under E6 og over brua mot Hoklingen. 
Følg denne veien i 3,5 km, deretter skilt ned til Hoklingen, etter at du har passert Mossing-gårdene. Kassen 
henger ved Hoklingen, her er det en sittebenk hvor man kan nyte utsikten utover Hoklingen, før du 
fortsetter turen videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langmyrkoia 
7 km rundtur i skog og mark, samt en del vei. 
 
Parkering: kjør forbi Hoklingen, følg veien til skilt med Vinan/ Aspåsen og sving inn til høyre. Følg veien 
videre langs Movatnet, forbi postkassestativ merket Aspåsen og videre ned bakken. Parkering er ved første 
innkjørsel til høyre.  

Turen starter opp langs en traktorvei, så inn i skogen.  

Når du har gått et stykke innover i skogen kommer du til Langmyrkoia. Kassen henger på hytteveggen, skriv 
dere i boka! Hytta er åpen om dere ønsker å gå inn. Vi har plassert en benk utenfor hytta. 

  

 

Dullum-runden 
6,6 km rundtur, langs vei. 
 
Parkering: ved I.L. Aasguten klubbhus.  

Gå forbi Coop ekstra, gjennom undergangen under E6 og følg gangfeltet langs E6. Følg gangfelt til det 
slutter nederst i Vassmarka. Følg veien videre, og ta til høyre mot Dullum/ Dullumsgrenda. Trimkassen står 
ved veien. 

  



Losmarka 
3 km rundtur, på sti i skogen.  
 
Parkering: Kjør til Åsenfjord, så mot Solhaug og videre til boligfeltet i Lofjorden. Parkering på toppen av 
bakken.  

Turen kan man gå begge veier, med start til høyre og venstre for parkeringsplassen! Trimkassen er plassert 
med utsikt over Hopla. Her er det benker hvor du kan ta en pause, for å nyte utsikten.  

  

 

Maurvegtoppen 
6,8 km rundtur, langs vei. 
 
Parkering: Ved klubbhus IL Aasguten 
 
Start på IL Aasguten klubbhus. Passer butikken og følg gang- og sykkelbanen forbi Esso, kirken og til den 
slutter. Kryss veien ved samfunnshuset, vær forsiktig! Følg Frostaveien til neste veikryss, ta til venstre og 
deretter til høyre, her starter merkingen.  

Kassen henger på en melkerampe, og her er det fint pyntet til glede for alle turgåere.  

  



Skardtjønna 
5,2 km rundtur, litt langs vei og mye myr-/ skogsterreng. 
 
Parkering: kjør E6 nordover, ta av mot Hammer. Forbi fugletårnet og ta til høyre mot Ronglan. Følg veien 
videre, kjør under jernbanen. Så første vei til høyre ved gård og kjør opp bakke mot Sonstad. Parkering, et 
stykke opp i bakken ved en brun hytte. 
 
Gå opp bakken mot Sonstad. Bratt bakke, men veldig fin utsikt.  

Når du kommer frem til Skardtjønna, er trimkassen på høyre side av tjønna. Her er det benker hvor du kan 
sitte ned og hvile, og nyte naturen rundt deg.  

Når du er på enden av tjønna, kan du forlenge turen med å gå til Karbua på Ronglan. Begge turer er 
merket. 

  

 

 

 

Sonstadvåttån  
5 km lang tur fram og tilbake i variert terreng, med vei, sti og myr. 
 
Parkering: samme parkering som Skardtjønna. 
 
Denne turen er på deler av Skardtjønna og Karbua-turen. Litt utfordrende tur, i flott terreng. Flott utsikt, 
med benker hvor du kan ta en pust i bakken. Vi skal etter hvert bygge gapahuk ved trimkassen. På turen 
går du forbi en tunell i fjellet, bjørnehiet. Her vil det komme informasjon om hiet, det er mulig å gå 
gjennom tunellen. 

Turen kan gåes begge veier, går du om bjørnehiet kan du ta en kortere vei på tilbaketur. Følg blå skilt.

  
 



Høgklimpen 
Ca 10 km langs skogsvei og i terrenget.  
 
Parkering: Kjør gamle E6 og kjør opp til Risberg i Nordbygda.  

På vei fra Risberg til Høgklimpen passerer man både Okstjønna og Åltjønnin, som kan være en fin stopp på 
veien mot målet. Dette er en tur hvor du går samme sti begge veier, 5 km hver vei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupvikrunden 
Ca 3,5 km rundtur, både langs vei og i terreng.  
 
Parkering: Følg skilt mot Nes og deretter Løvtangen. Kjør mot Djupvika som ligger i enden av veien. 
Parkering finner du i en ganske lang bakke opp før du kommer til Djupvika.  
 
Noe bratt stigning/ nedfart på denne turen. Turen kan gås begge veier. Starter i siste bakken før du 
kommer til Djupvika. Gå opp bakken, forbi kunstgressbanen og følg merking videre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesfjæra 
Kort tur til stranden er ca 1 km.  
 
Parkering: Samme som for Djupvikrunden. 

Går du hele turen, med to strender og et utsiktspunkt er det 2,2 km. Fine strender med runde steiner og 
bålplass på den ene stranden.  

  

 

Tinbuen 
Kort tursti, godt tilrettelagt for rullestol og barnevogn.  
 
Parkering: Følg skiltet til Tinbuen badeplass som ligger ved Lofjorden og 
benytt parkeringen der.  
 
400 meter fra parkeringsplass til turmålet, nede ved Lofjorden. Området 
er Levanger kommunes friområde. Her er det flytebrygge, bålplass og 
sittebenker til allmenn benyttelse. Sjøbua ligger like ved 
parkeringsplassen, her er det toalett tilgjengelig.  

 

 

 

  



TURER PÅ FJELLET. 
 
Stokkvola tusenårssti  
2 km en vei, med utgangspunkt fra Skihytta. 

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Turen går på opparbeidet sti som er gruslagt og minst 1 meter bred. Stien er noen steder bratt, men det er 
mulig både med barnevogn og elektrisk rullestol (må være i følge med noen). Det er gapahuk med bålplass, 
ca halvveis på turen. Her finner du ved, som du kan bruke til bålet ditt. Du finner også flere rasteplasser 
med benker på turen. 

Fra toppen av Stokkvola er det mulig å fortsette sørover etter merket sti mot Skurdalsvola. Denne går i 
skog og myrlendt terreng. Det er også mulig å gå ned til Åsen sentrum fra Stokkvola etter den såkalte 
«Volstien». Dette er en ganske bratt nedstigning. Da kan du gå fram til Åsen stasjon med buss og 
togforbindelser. 

Stokkvola Tusenårssti ble anlagt etter en gave fra Sparebank 1 SMN i forbindelse med tusenårsjubileet til 
Levanger kommune i 2011. 

 
Vuddudalen - Hønkleiva – Skurdalsvola 
7,4 km lang tur med mye stigning etter sti.  
 
Parkering: Kjør E6 til avkjørsel mot Frosta i Vuddudalen (rett nord for Kortmann Lysfabrikk). Ta av vei fra E6 
rett sør for avkjøring mot Frosta på andre siden. Kjør ned og under jernbane. Ta til høyre og fortsett ca 900 
meter til du ser et blått skilt som peker oppover mot fjellet. Parker på vegskulder der hvor det er 
tilstrekkelig plass til å komme forbi med lastebil. 
 
Den starter på andre siden av jernbanen i Vuddudalen, litt sør for Kortmanns Lysfabrikk. Stien har jevn 
stigning til toppen. Den starter langs skogsveg og går over til sti, passerer ett fossefall, deretter oppover til 
man kommer opp av dalen og inn i et hogstfelt. Etter å ha gått gjennom dette hogstfeltet kommer en til et 
stikryss. Følg skilt til Skurdalsvola (hold høyre). Derifra er det litt myr, men mest fint skogs- og fjellterreng 
til en kommer til toppen. Samme vei ned eller følg sti mot Skihytta eller og ta av ned til Hønkleiva 
 

                                     

 
  



Volstien fra Brannan – Stokkvola  
2,1 km lang tur med mye stigning etter sti fra foten av Stokkvola bak Åsen sentrum til toppen av Stokkvola. 

Parkering: Fra Åsen sentrum sving av mot Hoklingen. Ta til høyre etter brua over jernbanen og følg veien 
gjennom boligfeltet, fortsett til gården på toppen av bakken. Sving til venstre rett etter fjøset ved gården 
og deretter første gårdsveg til høyre. Følg denne gårdsvegen mot et småbruk og bolighus (Brannan). Ta til 
venstre foran bolighus og parker i bakke ned mot myra hvor stien starter. 

Stien starter fra Brannan og du passer Volbekken før du starter på stigning mot toppen. Det er jevn bratt 
stigning hele vegen og du vil etter hvert komme opp i mer glissent skogbelte før det ca 500 meter før 
toppen åpner seg opp. Det siste stykket går i åpent lende. Det kan være litt glatt enkelte steder, sko som 
sitter godt anbefales. Fra toppen er det mulig å følge løypenettet videre til Skurdalsvola, ned til Skihytta 
eller ned til Haugatjønna.  

              

 

Rundtur Stokkvola – Skurdalsvola 
Rundtur Skihytta- Stokkvola- Rotbua- Skurdalsvola-Møssingvatnet- Skihytta 11,7 km.  

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Følg stien til Stokkvola. Underveis passerer du gapahuker hvor du kan søke ly og tenne bål. På toppen av 
Stokkvola er det flott utsikt over hele Innherred og sørover. 

Fra Stokkvola følg sti sørover mot Skurdalsvola som du ser midt mot Forbordsfjellet. Hold til venstre i 
stiskille rett etter toppen (til høyre går du ned til bygda og Åsen stasjon). Stien går nå i skog og myrterreng 
ned til Rotbua (enden av bomvegen). 

Gå til enden av veien (snuplass) og fortsett videre sørover i myrterreng. Ved stiskille mot Hønkleiva hold til 
venstre (høyre fører ned til Vuddudalen rett nedenfor Kortmann Lysfabrikk). Følg stigning til toppen av 
Skurdalsvola. 

Retur langs samme rute, men følg veien når du kommer ned til Rotbua. Kommer da fram til parkering ved 
Møssingvatnet. Følg veien videre til Skihytta. 

 

  



Rundtur Skihytta - Stokkvola – Haugatjønna - Skihytta 
6,4 km rundtur etter sti i variert terreng. 

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Turen følger Stokkvola tusenårssti til toppen av Stokkvola. Her får du fin utsikt nordover over hele 
Innherred og sørover mot Langstein, Skatval og Forbordsfjellet. Følg tusenårsstien tilbake forbi gapahuker 
og hold til venstre i stikryss mot «kjærlighetsbrua» som går over Volbekken rett etter stikrysset. Følg stien 
videre ned til Haugatjønna. Når man kommer fram til parkering ved Haugatjønna, hold til høyre og gå 
gjennom bom inn på vollen. Her er det bademuligheter. 

Følg stien på venstre side av vollen over en ny voll. Følg sti/traktorveg til snuplass på veg. Hold til venstre 
på sti som går i parallell med vei, alternativt gå veien. Når en kommer fram til hyttevei hold til høyre mot 
vei og lysløype. Følg lysløype fram til Skihytta. 

Beitfeltet – Snødalshøgda – Slettvollan 
9,4 km lang rundtur i lett terreng langs sti og vei.  

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Følg veien tilbake fra skihytta, alternativt gå lysløypa og ta vei opp mot Beitfeltet – skilt Moslinan (ca 
600m). Følg vei videre mot Beitfeltet, ta ikke av til Slettvollan men gå helt til grind opp til Beitfeltet. Ta til 
venstre, skilt mot Moslinan. Alternativt for litt kortere vei; kjør mot Beitfeltet og start der hvor sti til 
Slettvollan tar av fra vei(skilt).  
 
Turen går videre over myr og skogsterreng. Ved Matåsen ta til høyre (skilt Moslinan). Følg sti til nytt 
stikryss med Moslinan rett fram og Slettvollan til høyre. Ta til høyre. Du er nå ca 500 meter fra Moslinan og 
kan følge stien fram dit for å gå tilbake. 
Følg stien i skogsterreng over Snødalshøgda og fram til du møter skiløypa på andre siden av Beitfeltet. Følg 
skiløypa til Slettvollan. Du kommer fram til rester etter bebyggelse på vollen og gå opp til gapahuk på 
toppen av vollen. Her kan du velge å gå sørover om Alstad eller nordover mot Skihytta som er denne turen. 
Følg stien til nytt kryss og gå mot skihytta. Du passerer Beitfeltet og kommer ned til veien til Beitfeltet. Ta 
til venstre og følg veien fram til Skihytta. 
 

Alstadrunden 
7,9 km lang tur i variert terreng på sti og vei 

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Følg veien tilbake til veikryss mot Beitfeltet og ta til høyre mot Beitfeltet. 
Etter å ha gått opp bakken og litt innover veien kommer en til stikryss med skilt mot Slettvollan, følg 
skilting til Slettvollan. Her finner du en gapahuk hvor du kan ta rastepause, før turen går videre.  
Gå forbi gapahuk og følg sti nedover mot Landalsvollen. Følg skilt og skiløype mot skihytta. 
Ved neste stikryss er det skiltet mot skihytta. Følg skogsvei fram til bilveg. Nå er du kommet fram til Alstad. 
Følg veien videre fram til bom i Sandbakken i enden av Møssingvatnet. Ta til høyre og følg veien videre til 
Skihytta.Turen kan gås begge veier. 



Skihytta – Beitfeltet – Moslinan – Moslinbukta 
5 km en vei i lett turterreng etter vei og sti.  

Parkering: Skihytta (skiltet fra Åsen sentrum).  

Turen starter ved skihytta. Følg veien tilbake fra skihytta, alternativt gå lysløypa og ta vei opp mot 
Beitfeltet – skilt til Moslinan (ca 600m). Følg vei videre mot Beitfeltet, ta ikke av til Slettvollan men gå helt 
til grind opp til Beitfeltet. Ta til venstre, skilt mot Moslinan. 
Alternativt kan man kjøre mot Beitfeltet og starte der hvor sti til Slettvollan tar av fra vei, dette forkorter 
turen endel. 
 
Turen går videre over myr og skogsterreng. Ved Matåsen ta til høyre (skilt Moslinan). Følg sti til nytt 
stikryss og følg skilt videre mot Moslinan fra stikryss inne i skogen. Du kommer fram til utsiden av gjerde 
rundt Moslinan og merking stopper her. 
For å komme videre går du gjennom grind eller passerer gjerde via trapp. Gå over setervollen og til grind i 
nedre del av vollen. Om sommeren er det dyr på vollen og disse skal en ha stor respekt for. Skal en passere 
så bør en vurdere å gå rundt gjerdet. Passer grind i nedre del av vollen og følg vei til en kommer til 
parkering snuplass med skilt til Moslinbukta. Fra her og til bukta er det merket. Ved Moslinbukta er det 
benk og grillplass. 
 

   
 
Moslinbukta – Moslinan – Tillmyra – Skihytta  
5,5 km en vei i lett turterreng etter vei og sti. 
 
Turen starter i Moslinbukta og er naturlig retur hvis du har gått fra Skihytta til Moslinbukta. 

Fra Moslinbukta følg stien tilbake til vegen til Moslinan. Følg denne veien oppover til gjerde rundt 
Moslinan. Gå over vollen, til høyre for bygninger og opp til toppen. Her finner du skilt med Moslinan og 
skilt tilbake til skihytta. Om sommeren er det store dyr på vollen. Gå ikke over vollen hvis du ikke er trygg 
på disse. Følg stien videre fra toppen av Moslinan. Hold til høyre i stiskille ved Snødalshøgda og ved 
Matåsen. Etter det siste stiskillet følger du stien og kommer inn på en skogsveg ned mot bommen ved 
Tillmyra. Følg veien til venstre oppover dalen og til Skihytta. 

 

 
 
  



Bordbakkmyra – Hovatnet (Innerfjellet) 
1,9 km en vei, enkel tur. 
 
Parkering: Følg skilting til skihytta fra Åsen Sentrum. Etter ca. 4 km når en kommer inn på fjellvei hold rett 
fram og ta ikke av til skihytta. Kjør til veiens ende ved bom. Her står det flere turskilt.   

Turen starter fra parkering på «Innerfjellet» ved bom til Moslinan (Bordbakkmyra). Følg skilt 
til Hovatnet. Turen går etter opparbeidet sti og kommer først til Sagtjønna. Her er det 
bålplass ved tjønna ca 100 meter fra stien til venstre. 

Fortsett videre langs stien mot Hovatnet. Ovenfor Sagtjønna kommer en til stiskille, hold til 
venstre. Etter Sagtjønna nytt stiskille, følg skilt til Hovatnet (høyre). Siste stykke går i litt 
bløtere terreng, men her er lagt ut planker. Framme ved Hovatnet finner du bålplass, 
gapahuk og her er det fint å fiske. 

Turen kan kombineres med tur til Hovasstavn eller rundtur via Mosslinbukta. Flere fine steder å raste. 

Bordbakkmyra – Hovasstavn (Innerfjellet)  
1, 8 km en vei i lett terreng etter sti. 
 
Parkering: Samme som Bordbakkmyra - Hovatnet   

Turen starter fra parkering på «Innerfjellet» ved bom til Moslinan. Følg skilt til 
Hovasstavn. Turen går etter opparbeidet sti og kommer først til Sagtjønna. Her er det 
bålplass ved tjønna. Fortsett videre langs stien mot Hovatnet. Et stykke etter Sagtjønna 
står det skilt til Hovasstavn (til venstre i stiskille). 

Siste stykke går i litt bløtere terreng fram til Hovasstavn. Her finner du den gamle demningen og bålplass. 

 

Rundtur Bordbakkmyra – Sagtjønna – Moslinbukta - Bordbakkmyra (Innerfjellet) 
5,1 km til Moslinbukta via Sagtjønna på sti og retur via vei i lett turtereng. 
 
Parkering: Samme som Bordbakkmyra - Hovatnet   

Sti til Sagtjønna starter rett før bom (til venstre). Følg stien til Sagtjønna. Her kan en raste 
ved tjønna på opparbeidet bålplass. Gå videre til stiskille ovenfor tjønna. Ta til høyre 
(merket og skiltet sti med rundtur symbol). Følg sti i myrlendt terreng til en kommer fram 
til hytter med opparbeidet sti. 

Ved stiskille og skilt til Moslinbukta kan en gå ned til bukta med bålplass og muligheter for 
bading. Følg sti tilbake fra bukta og ta til venstre i stiskille mot Bordbakkmyra. Når en 
kommer fram til bilvei hold til høyre og følg veien tilbake til parkering. 

 
 



Vinterløyper;  

Hver vinter finner du fine skiløyper Åsfjellet med utgangspunkt i Skihytta og Møssingdalen skisenter. 
Lysløypa kjøres de fleste ukedager og turløypene sporadisk i ukedagene og fast i helgene. Følg med på 
skisporet.no .  

Skiløyper ved Møssingdalen skisenter (Skihytta). Her er det lysløype med lengder 2, 3 og 5 km.  

Skihytta - Slettvollan 4 km en vei. 

Skihytta - Moslinan 3 km en vei. 

Rundtur Skihytta - Slettvollan – Alstad – Skihytta 12,4 km 

Rundtur Skihytta – Moslinan – Slettvollan – Alstad – Skihytta 15 km. 

 

 

God tur, sommer som vinter! 

 

 

 


