
Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 654810, nord 6690484

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå

Infotavler

Skiløyper, Slåstad IL

Lysløype

Andre skiløyper

Fornminne

Utsiktspunkt

Kafeteria

Parkering

Tegnforklaring
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Trondsburennet 2015. Foto: Erland Nordsetmoen

Furukongen. Foto: Tora Herud

Kartgrunnlag: Slåstad idrettslag
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Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 654873, nord 6691030

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.

15.04 –
15.09

01.04 –
20.08

5
5

3

3

3

1

1

1
2

2

4

4

4

4

2

3

4

5

Plassetra

Furukongen

Venli-
tjernet

Bjørnstadseter-
tjernet

Unumseter-
tjernet

Svarttjernet

Hestvoll-
myrene

Gørrputtmyra

Blomster-
myrene Nedre

Brenntj.

Brenntjernet

Nordre
Brenntj.

Fuglemyra

Heiamyrene

 Mjøg-
sjøen

Vesle 
Mjøg-
sjøen

Hukmyra

Tretjernsmyra

Endelaus-
myra

Delmyra

Steinmyra

Hvitmyra

Siraks-
    myra

Lang-
    myra Rundmyra

Kolltjernet

   Søndre
Svensbråta-
myra

Nordre
  Svensbråta-
      myra

   Storsteinmyra
Grasmyra

Kufotmyra

Brattås-
tjernet

Svart-
tjernet

Dammyra
Monshuk-

myra  

Sjutjernsmyra

Hokjølmyra
Nordre
Jerstadsetermyra

Balsjøen

Glingros-
tjernet 

Vøgge-
stein

Elgstein

Overåsvegen

Sleppmyra

➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå

Infotavler
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Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 656188, nord 6694202

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå
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Furukongen. Foto: Tora Herud

Kartgrunnlag: Slåstad idrettslag
Kartografi, design og grafisk produksjon: 
Grafika AS · 468 11 000 · grafika.no 



Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 655858, nord 6691338

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå

Infotavler

Skiløyper, Slåstad IL

Lysløype

Andre skiløyper

Fornminne

Utsiktspunkt

Kafeteria

Parkering

Tegnforklaring
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Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 657260, nord 6690705

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå

Infotavler

Skiløyper, Slåstad IL

Lysløype

Andre skiløyper

Fornminne

Utsiktspunkt

Kafeteria

Parkering

Tegnforklaring
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Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 659546, nord 6690284

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå

Infotavler
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Gapahuken ved Trondsbu. Foto: Erland Nordsetmoen

Symbolene angir hvor  krevende turene er. 
Sorte  symboler på hvit bunn er  generelle, 
dvs. ikke  graderte.Generell Enkel Middels Krevende Ekspert

Driftsansvar 
og vedlikehold: Vær oppmerksom på

All ferdsel er på eget ansvar.
Ved ulykker ring 112 eller 113.
Koordinater der du står nå er:

• Øst 658999, nord 6689313

TURSKILTprosjektet
D E T S K A L M E R K E S I H E L E L A N D E T

Trondsbumarka

TRONDSBUMARKA

Trondsbumarka er turområdet på
og rundt Hedenhøgd med ski hytta
Tronds bu som samlingspunkt.

Området strekker seg fra Balsjøen i
nord til Granberget i sør og fra
Trondsbu i vest til Furukongen i øst.
Dette strøket har de mest stabile
snøforholdene i bygda vår og er der-
for også bygdas mest benyttede tur-
terreng vinterstid.

Landskapets karaktertrekk er store
og åpne myrstrekninger med rabber
i mellom. Skogen på disse bærer
preg av dårlige vekstforhold.

I liene rundt området er boniteten
en helt annen. Her råder storsko-
gen. I overgangen mellom disse ter-
rengtypene lå de høyest liggende
set rene i bygda. I Trondsbumarka
finner vi Tonersetra, Kolltjernsetra,
Trondsetra, Plassetra, Jerstadsetra
og Hokjølsetra.

Endelausmyra. Foto: Tora Herud

Allemannsretten/skikk og bruk 
• Alle har rett til å ferdes fritt og oppholde 

seg der de ønsker i naturen - uavhengig 

av hvem som eier grunnen.

• Fri ferdsel skal ikke være til skade eller 

ulempe for andre, eller for plante- 

og dyreliv.

• Ta hensyn til utmarksnæringene. 

• Forstyrr ikke dyr og fugler.

• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt.
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➊ Trondsbu – Furukongen  – 5,6 km 

Dette er hovedløypa i Trondsbumarka. Den går i sin
hel het i det terrenget som er typisk for området,

flatt myrterreng med rabber i mellom hvor skogen står 
bustet og kortvokst. 

Milepeler under veis til Furukongen er: Hedenhøgd (515
moh), Endelausmyra (navnevalget gir seg sjøl), Mjøgsjøen
(mjøger betyr lang og smal), Fuglemyra, Nordre Brenn -
tjernet og til slutt Furukongen som er et «grensetre», nå
mellom kommunene Kongsvinger og Sør-Odal.

Skisporet møter løypenettet til Brandval ved Furukongen.
Ønsker du å forlenge turen, anbefaler vi å gå videre til Nor-
lyshytta (åpen for servering på søndager). Det er 8,0 km
fra Trondsbu til Nordlyshytta.

➋ Balsjøen – Trondsbu – 5,6 km 

Balsjøen er inngangsporten til Trondsbumarka fra
nord. Den ligger ved bilveien som går mellom Kug-

gerud og Foss (Overåsvegen). Løypa fra Balsjøen opp til Jer -
stadsetra er krevende. Videre opp til Endelausmyra der en
møter løypenettet fra Trondsbu, er terrenget mye snillere.

Vi anbefaler også å benytte denne løypa som en tur-retur
løype Trondsbu – Jerstadsetra. Avstanden dit er 4,2 km. Setra
er den eneste i Trondsbumarka hvor de fleste av seter -
husene er vedlikeholdt. Jerstadsetra var i bruk allerede på
1700-tallet og var bebodd fram til midten av 1950-åra.

➌ Granbergrunden – 8,7 km 

Denne løypa har utgangspunktet ved Veslemjøg-
sjøen. Den følger skogsbilveiene til Odal Værk og

har gode spor sjøl om det er lite snø i marka.

Milepeler under veis er: Elgstein og Gullhaugen. I dag kjen-
ner ingen opprinnelsen til disse navnene, men fantasien
kan gi flere hypoteser. Flere milepeler er: Blomstermyrene
med «Blomsterkjenna» som er det genuine stedet i visa
«Je veit ei vakker jente nord i skogen», Granberget som er
Sør-Odals høyeste punkt (525 moh), Granbergvillaen hvor
det er veldig flott utsikt sørvestover mot Akershus, og
Sleppmyra som minner oss om motstandsbevegelsen under
siste verdenskrig.

Sporet møter løypenettet til Kongsvinger ved Gullhaugen.
Til Tjernslihytta som er åpen på søndager, er det 9,6 km.

➍ Hedenhøgdrunden – 6,5 km 

Denne løypa er litt mer krevende enn de andre
trasé ene i området. Runden er en treningsløype for

aktive skiløpere. Vi anbefaler løypa også for mosjonister.
Runden passer flere interessante plasser og du trenger ikke
å beinfly motbakkene. 

Milepeler under veis er: Gapahuken med veldig flott utsikt
over Glommadalføret, Bålplassen med fin utsikt mot Nord-
Odal og videre til Skreiafjella. Løypa passerer også Trond-
setra. Denne setra ble brukt fram til 1948. Plassen er ryddet,
men bare rester av seterhuset står igjen.

➎ Gapahukrunden  – 1,6 km 

Dette er en liten rundtur for de yngste, alene eller
med følge. Rundturen starter ved Trondsbu og går

til Gapahuken (500 moh). Her er det grillplass, fine ake-
bakker og flott utsikt. Runden avsluttes med spennende
utforkjøringer ned til Trondsbu.

Her står du nå
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