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12 flotte turer i Fet
Bli med på Postkassetrim!

Oppdag flere turer i Fet
1

Hva er postkassetrim?
Det er satt opp 12 postkasser merket med «Postkassetrim».
langs noen flotte turruter i Fet. Alle som besøker postkassene kan bli med i
trekningen av «Årets postkassetrimmer». Denne brosjyren beskriver de ulike
turene, som har forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. Enkelte turer er
tilrettelagt for barnevogn/rullestol. Vi håper at flere blir motivert til å oppdage
nye turmål og nyte den vakre og varierte naturen Fet har å tilby.
Samarbeidspartnere
Postkassetrimmen er et samarbeid mellom Fet kommune og foreningen
STYRK.
STYRK har satt opp postkassene og påtatt seg ansvaret med tilsyn. Det er lagt
ned mye frivillig arbeid i turstiene. Fet kommune ønsker å takke grunneierne,
Bente Arnesen i Fet historielag og STYRK for godt samarbeid. Fet IL har
bidratt med å dele ut dette heftet i alle postkasser i Fet.
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Taterstigen

2

Leirtangen

3

Hvalseterrunden

4

Bjønnehiet

Turkart og nettsider
Det er mulig å kjøpe turkart (orienteringskart) for Rovenstien-Bjønnehiet,
Minjarudkollen og Turkart Fetmarka, utgitt av Fet O-lag. Utsalgssteder er Casa
Fetsund, Joker Gan, Eika Fet Arena og Fet bibliotek. Turene ligger også på
nettsiden UT.no. Tretysjøhytta og Tårnet på Minjarudkollen har egne sider på
Facebook. Denne brosjyren er også tilgjengelig på Fet kommunes hjemmeside:
www.fet.kommune.no.
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Svanestien

6

Kongeveien

7

Kaståsen

8

Minjarudkollen

9

Høgåsrunden

Viktig: Husk å følge parkeringsanvisningene for turene. Ta med søpla hjem.
Respekter båndtvangen og råd om skogbrannfare.

10

Tretysjøhytta

11

Bølertjern, Hella

Vi ønsker alle en riktig god tur!

12

Tuentangen

Kriterier for konkurransen «Årets postkassetrimmer»
I postkassene ligger det bøker der man kan skrive navn og mobilnummer. Alle
som har registrert navnet sitt i en bok mellom 1. mai til 1. oktober blir med i
treningen. De heldige vinnerne blir kontaktet, og får en turinspirert premie.
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Taterstigen
Turen: Taterstigen er en sti mellom Fetsund og Sørumsand som reisende folk
brukte i tidligere århundrer. Det er rester av hustufter og gravrøyser fra
bronse- eller jernalder langs stien. Turen følger Glomma og er skiltet mellom
Nystua Skårer i Fet og Hammeren i Sørum. Fra Fetsund, følg Falldalsveien 4,6
km til endes, 100 m etter Nystua Skårer (Behandlingstunet). Fra Sørum, følg
Hammerenvegen sørover til endes, 3,7 km fra Sørum kirke.
Lengde: 3,6 km totalt. Fra Nystua til Kikutodden er det 1,8 km.
Terreng: Lett kupert, på sti i Fet og skogsbilvei i Sørum. Noen bratte partier.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset.
Parkering: Parkering innerst i Falldalsveien, 100 m etter Nystua Skårer.
Parkering på Hammeren i Sørum.
Kollektivt: Tog L14 til Fetsund. 4,6 km å gå til startpunktet.
Annet: Postkasse med turbok ved Kikutodden, der det også er en fin
rasteplass ved elven. Det er satt opp flere informasjonstavler langs stien. Man
kan gå over Seteråsen for å få en rundtur. Merket for sykkel i begge ender.

Kart fra UT.no og Kartverket.

Leirtangen
Turen: Starter ved Coop Extra i Fetsund sentrum og går langs Glomma
nedover forbi Brakka, gjennom Fetsund Lenser, Våtmarkssenteret ved
Fetsund Lenser, friidrettsbingen og fotballbanene på Fedrelandet til Leirtangen
(båthavna).
Lengde: Tur retur 4,5 km, med muligheter for å gå til enden av båthavna, da
blir det det en liten km ekstra.
Terreng: Flatt, gangvei.
Universell tilpassing: Ja.
Parkering: Parkering ved Coop Extra før undergangen mot stasjonsstranda.
GPS koordinater 59. 55679º N, 11.09876º Ø.
Annet: Turen har postkasse med turbok ved Leirtangen, merket med
Postkassetrim. Det er mange hvilekrakker langs ruta.
På Blikkomøya er det gapahuker.
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Hvalsetra
Turen: Turen til Hvalsetra er en avstikker fra badeplassen på Hvalstjern og
husmannsplassen Skauen. Stien følger østsiden av Hvalstjern. Herfra kan man
også gå Hvalseterrunden for en litt lengre tur. Følg fv. 170 østover ca. 2,8 km
fra Fetsundbrua. Sving inn til Heia industrifelt.
Lengde: 1,5 km til Hvalsetra, hele Hvalseterrunden 4,2 km.
Terreng: Lett kupert.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset.
Parkering: Ved Hvalstjern badeplass.
Kollektivt: Buss 470 til stoppet Heia industrifelt. 700 m å gå til startpunkt.
Annet: Postkasse med turbok står ved Hvalsetra. Det er også flott å padle til
Hvalsetra og videre sørover i Hvalstjern. Hvilekrakker står ved Hvalsetra, syd i
Svarttjern og ved brua mellom Svarttjern og Hvalstjern.

Kart fra UT.no og Kartverket
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Rovenstien / Bjønnehiet
Turen: Turen til Bjønnehiet tar deg høyt i Fetmarka. Man kan komme til
målet fra mange retninger. Rovenstien går fra Fjellsrudkrysset i sør via
Bjønnehiet til Dulpemyra i nord. Man kan også gå merka sti fra Hvalstjern
skistadion i nordøst, Løkenåsen i nordvest, samt fra Råmyra og Høgås Batteri i
vest.
Lengde: Varierer fra 1,8 km til 3,1 km avhengig startsted.
Terreng: Lett kupert.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset.
Parkering: Dulpemyr sør for fv. 170, Hvalstjern skistadion, Løkenåsen,
Råmyra langs fv. 22 ved innkjøring til «Fossfabrikken»/Råsåkveien, Høgås
Batteri, Fjellsrudkrysset (mulig å parkere langs fv. 169).
Kollektivt: Buss 480/490 til Fjellsrud, buss 470 til Gran eller Heia
industriområde, eller buss 480/490 til Fjellsrud eller Råmyra.
Annet: Postkasse med turbok står ved Bjønnehiet. Hvilekrakker ved Løken
Varde, utsikten ved Høgås batteri, Råsåkhøgda, Låkelia og Bjønnehiet. Vi
anbefaler eget turkart for Rovenstien, eller Turkart Fet-marka. Nettstedet
Ut.no beskriver to ruter.
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Svanestien
Turen: Stien går langs Kusandråka og Rossholmråka, som er de østlige
elveløpene av Glomma ut i Øyeren. Fra stien og fulgletårnet (nytt tårn bygges i
2019) ser man ut på øyene og våtmarksområdene. Turen er merket fra Søndre
Bjanes. Skiltene har svane-symbol. Alternativ rute langs grusvei til Fugletårnet.
Følg Jahrenveien fra Fet kirke 1,7 km sørover til stabburet på Søndre Bjanes.
Lengde: Runde 4,9 km, hvorav 2,7 km på sti og 2,2 km på grov grusvei.
Terreng: Enkel sti i skog og langs elv. Litt bratt opp bakken til Søndre Bjanes.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset. HC-toalett på P-plass, og
sommervann i krana like ved, bord og benker tilpasset rullestol ved stabburet
på Søndre Bjanes.
Parkering: Parkeringsplass på Søndre Bjanes der Jahrenveien slutter.
Kollektivt: Buss 480 til stoppet Riddersand. 2,1 km å gå til startpunktet.
Annet: Postkasse med turbok står ved fugletårnet.. Det er flere benker og
rasteplasser langs ruta. På P-plassen er det toalett og utvendig vannkran
(sommeråpen). Tre løyper med poster fra Søndre Bjanes: Bever- og Elgløypa,
og Hareløypa for de yngste.

Kart fra UT.no og Kartverket.

Kart fra UT.no og Kartverket
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Kongeveien
Turen: Kongeveien er en av de gamle ferdselsårene i Fet. Turen går gjennom
kulturlandskap, historiske steder og ravinelandskap. Mange steder får man vidt
utsyn over Øyeren naturreservat. Turen er merket fra Riddersand skole i nord
og Dalheim/Dalen skole i sør.
Begge skolene kan nås via fv. 22.
Lengde: 5,8 km.
Terreng: Lett kupert på sti, skogsvei og vei.
Universell tilpassing: Deler av Kongeveien er tilpasset,
andre deler ikke.
Parkering: Ved Riddersand skole eller Fet kirke i nord, ved Dalheim i
sør.
Kollektivt: Buss 490 til stoppet Riddersand. Buss 480 til Fjellsrud eller buss
490 til Bytoppen (gå til Dalen skole).
Annet: Postkasse med turbok står ved Svarthammar. Flere hvilekrakker
underveis. Det er satt opp informasjonstavler flere steder.
Det er mulig å sykle (terrengsykkel, noen bratte bakker). Kongeveien kan
kombineres til en runde via Hvalstjern, Svarttjernveien, over til Stensrudfeltet,
derfra gangveien til Dalen skole og Kongeveien til Riddersand.

Kaståsen
Turen: Kaståsen et variert skogsområde sørøst for Gansvika. Turen følger
grusveien oppover forbi Lopperudhytta, som eies av Fet kommuneskog, og
videre mot toppen/rundkjøringen i enden av veien. I enden av Kaståsveien
ligger ei hytte som eies av Fet Jeger- og fiskeforening. Begge hyttene er åpne
for alle. Alternativt kan man ta stien til venstre rett etter bommen over
Veslemåsan til Kaståshytta. Merking starter fra parkeringen ved Bergerud.
Følg rv 22 sør for Gansvika, og sving inn Holtedalsveien 1,8 km til
Kaståsveien. Fra fv. 169, følg Holtedalsveien 2,8 km.
Lengde: 3,4 km til toppen av Kaståsveien, stien er 2,2 km til Kaståshytta.
Terreng: Grusvei lett kupert. Sti lett kupert
Universell tilpassing: Ja på grusveis. Nei på sti.
Parkering: 100 m før bommen på Kaståsveien.
Kollektivt: Buss 490 til stoppet Sand. 1,8 km å gå til startpunktet.
Annet: Postkasse med turbok står ved rundkjøringa på toppen av
Kaståsveien.

Kart fra UT.no og Kartverket

Minjarudkollen
Turen: Minjarudkollen er den høyeste toppen i Fet, helt sør i kommunen mot
grensen til Trøgstad, Østfold fylke. Toppen av kollen er på 339 m.o.h., i tillegg
er det bygget et 13 m høyt utkikkstårn. Herfra er det fantastisk utsikt i alle
retninger! Du kan gå flere merkede stier til Minjarudkollen. Følg fv. 22 sørover
ca. 2 mil fra Kringenkrysset. Det er tre startpunkt for turen langs fv. 22:
Linderud (Bensinpumpa), Mølla/Bøler og Svartdal. Disse tre utgangspunktene
går sammen til én sti mot toppen. En kortere tur til Minjarudkollen starter fra
Myrer. Da må man følge fv. 22 litt lengre sør og ta av fra Solum langs
Grorudfjellet. For å gå til Minjarudkollen fra vest, ta inn Himdalen fra nord
eller sør (husk bomavgift) til Stordalen (skilt fra veien).
Lengde: Myrer – Minjarudkollen 2,1 km. Himdalen – Minjarudkollen 1,9 km.
Terreng: Lett kupert på sti og skogsbilvei. Fra Myrer stiger stien ca. 100
høydemeter. Halvveis til toppen er en hvilekrakk. Fra Himdalen stiger turen
jevnt og trutt ca. 170 høydemeter.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset.
Parkering: For Myrer, sving av fra fv. 22 mot Solum langs Grorudfjellet.
Parkering skiltet etter ca. 800 meter. Det kan også parkeres ved Linderud,
Mølla/Bøler og Svartdal fra fv. 22.
Kollektivt: Buss 490 til stoppene Bøler eller Svartdal.
Annet: Postkasse med
turbok står på toppen.
Gapahuk og
hvilekrakker er
tilgjengelig. Husk
skogbrannfaren!
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Kart fra UT.no og Kartverket

Høgåsrunden / Bukkåskoia
Turen: Bukkåskoia og Høgåsrunden ligger på Barkenesåsen sør for Gansvika.
Høgåsrunden gir flott utsikt over Øyeren. Langs Høgåsrunden ligger det to
jettegyrter . Turen er merket fra Barkenesveien. Følg fv. 22 sørøver forbi
Gansvika, ta inn Østanesveien ca. 2,2 km, deretter Barkenesveien.
Lengde: Bukkåskoia 1,1 km (tur/retur), Høgåsrunden 2,9 km.
Terreng: Kupert sti.
Universell tilpassing: Ikke universelt tilpasset.
Parkering: Parkering langs Barkenesveien ved Harva. Følg merking fra krysset
Østanesveien/Barkenesveien.
Kollektivt: Buss 490 til stoppet Østanesveien. 1,6 kilometer å gå til
startpunktet
Annet: Postkasse med turbok står ved Bukkåskoia.

⨪
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Bilde: Jettegryta, på
veien til Bukkåskoia.
Bukkåskoia.

Tretysjøhytta (skihytta)
Turen: På denne turen kan du utforske Fetmarka, med variert skog, vann og
myrer. Fra nord er stien til Tretysjøhytta er merket fra parkeringen ved
Brattåsen (motsatt side av fv 170 ved Brattåsen skytebane). Fra sør går stien fra
Stensrudfeltet i Gansdalen langs fv. 169.
Lengde: 3,6 km fra Brattåsen og 3,8 km fra Stensrudfeltet.
Terreng: Grusvei og sti.
Universell tilpassing: Delvis. Grusvei fra nord mot sør, men sti på slutten.
Parkering: Parkering ved Brattåsen (se over)
Kollektivt: Buss 470 til stoppet Brattåsen, eller buss 480 til Stensudfeltet.
Annet: Postkasse med turbok står ved ved Tretysjøhytta. For å sjekke om
hytta er åpen, følg Tretysjøhytta på Facebook. Turen kan kombineres med
Kongeveien for å få en rundtur på sykkel eller til fots, da må bilvei krysses.
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Bølertjern, Hella badeplass
Turen: Denne turen tar deg til Bølertjern, som er en liten innsjø øst for
Enebakkneset og vest for Himdalen. Målet for turen er badeplassen Hella.
Turen er merket fra Svarterud. Følg fv. 22 til Svarterud (ved Elverhøy
Aluminium og Glass, ca. 200 m nord for bensinstasjonen på Enebakkneset).
Lengde: Tur-retur 3 km
Terreng: Relativt bratt grusvei.
Universell tilpassing: Ja, grusvei. Stiger ca. 50 høydemeter på 1,5 km.
Parkering: Mulig å parkere ved bommen til Hellaveien ca. 150 meter fra rv. 22
ved Svarterud.
Kollektivt: Buss 490 til stoppet Svarterud.
Annet: Postkasse med turbok og rasteplass står ved badeplassen Hella, i
nordenden av Bølertjern.
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Kart fra UT.no og Kartverket.

Tuentangen
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Turen: Tuentangen ligger som en tunge ut i Svellet, området nord i Øyeren
med store våtmarksområder og rikt fugleliv. Stien går langsmed jorder og
kulturlandskap inn i naturreservatet. Følg rv. 22 mot Lillestrøm, sving inn til
Tuen og kryss jernbanesporet. Turen starter etter industriområdet i Tuenveien.
Lengde: Tur-retur 1,8 km
Terreng: Flat asfaltert vei.
Universell tilpassing: Ja.
Parkering: Følg veien fra Tuen stasjon over jernbanen, videre gjennom
industriområdet til bommen, hvor det er parkering.
Kollektivt: Tog L14 til Tuen. 200 m til startpunkt.
Annet: Postkasse med turbok og rasteplass står i enden av veien etter ca. 900
meter.

Kart fra UT.no og Kartverket

Foto: Ingrid Flåøyen

Foto: Morten Likvern

Mangler du utstyr til turen?
Sjekk ut BUA Fet!
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