
Telefon: 

 

Toppturer og rundløyper 

i Grue: Skasberget 508 moh) 

Finnevegen 

 
Mai —  oktober  

 

Kart og beskrivelser:  
www.grue.kommune.no/Turer i Grue 

 
Kan hentes på:  

Servicetorget Grue kommune, Kirkenær 
Sportsforretning, Finnskogen Turist- og 

Villmarksenter 
 og ved Turistinformasjonene i Grue:  

 
Skaslien Gjestgiveri og Finnskogen Kro og 

Motell  
 
 

 

Topptur Skasberget: 
. 

Finnevegen: Svullrya – Merkesteinen v/ Skasberget 
Tur/ retur ca 12. km 
Eller 
Finnevegen: Skasenden – Merkesteinen v/ Skasberget 
Tur /retur ca 8 km 
Finnevegen er merket helt til Kirkenær (25 km). Men 
som topptur kan man gå til Merkesteinen fra Svullrya 
eller fra Skasenden til Merkesteinen. Her vil det være 
postkasse med bok – som nås fra begge kanter. 
 
For mer informasjon om turene; se egen beskrivelse med 
bla. tekster som Åsta Holt har skrevet om historie knyttet 
til Finnevegen 
 
Adkomst/ start/ parkering fra Svullrya: 
Til Svullrya via Fylkesvei 201. Flere muligheter for par-
kering: 

Parkering ved Finnetunet – gå vestover på gangvei 
(mot Kirkenær) ca. 200 m, ta av til høyre 
(Storbergsveien). Følge denne veien ca. 800 m 
til Finnevegen er skiltet opp til venstre. 

Parkering på ”Tomta” (ved Rotna bru)  - gå ca. 800 
m langs Storbergsveien til Finnevegen er skiltet 
opp til venstre. 

Eller parker ved avkjøringa fra Storbergsveien der 
stien går opp (ikke plass til mange biler).  
Adkomst til merket sti. 

 
Adkomst/ start/ parkering fra Skasenden: 
Kjør Fylkesvei 201(Fra Kirkenær eller fra Svullrya). Fin-
nevegen er merket med skilt opp fra fylkesvei mellom 
Kirkenær og Svullrya, ca. 500 m (etter kryss (fra Kirke-
nær) i Skasenden. Her er det ikke parkering rett ved stien. 
Det anbefales å parkere ved parkeringsplass mellom fyl-
kesveien og Finnskogen Villmarksenter. Da må man gå 
langs riksveien noen hundre meter før stien går opp. Al-
ternativt er å parkere langs veien opp mot hyttefelt over 
Skasberget som går opp like før stien starter. 
 
Merking: 
Stien er blå-merket og skiltet ved kryssende veier m.m. 
Se kart i brosjyren; rød stiplet linje for den merkede turen 
«Finnevegen» 

 

 Vi har ikke lenger bøker for å notere 
deltakelse. Last ned UT-appen for 

stikart, via den kan du også registrere 
deg i den digitale turboka SjekkUT. 

GOD TUR    
  

 
Ansvarlig for løypa: Grue Finnskog IL 

og DNT Finnskogen og Omegn 

https://www.grue.kommune.no/category21228.html


 
  

 

OVERSIKTSKART, FINNEVEGEN OVER SKASBERGET  


