Ansvarlig for løypa: Dølpa Skiforening

Topptur Fjøråsen:
.

To muligheter:
Stien er 2,7 km fra Hukusjøen til gapahuk på
toppen (v/ Bekkesletten)
Sti 800 m fra Granerudveien - Allemannsmyra

Toppturer og rundløyper
Fjøråsen (503 moh)

Adkomst/ start:
Med utgangspunkt i Kirkenær sentrum: kjør Bruvegen til
Sandstad, ta fylkesvei 210 nordover Fra Rv 210 kjør mot
Hukusjøen. Ved Rusvekk, ta av mot Eierholen og kjør 1
km. Her går Fjøråsveien opp og plakat med kart er satt
opp på oppslagstavla her. Herfra er det merket til toppen.
Følg veien mot Fjøråsen, ta til venstre i første kryss, etter
ca. 30 m, ta traktorveien opp til høyre. Veien svinger seg
oppover lia med god utsikt mange steder. Noen bløte
partier i veien. Stien/veien er merket til toppen.
Denne ruta er 2,7 km fra bilveien og 250m stigning.

Utsikt fra Fjøråsen mot øst

Ved sesongslutt trekkes det ut en fra hver
«topptur– bok» som får en liten premie
Utsikt mot nord og øst

En kortere rute er også mulig. Gjerne kombinert med sykkeltur som går fra skogsbilveien og til gapahuk, da blir det
ca. 800 m å gå på sti. Her kan en velge om en vil sykle fra
bygda eller kjøre bil et stykke. Skogsbilveien går opp 100
m sør for krysset ved Rusvekk – mot Risberget. Følg Granerudveien til litt opp i den andre lange bakken, ta så til
høyre og følg Allemannsmyrveien (denne veien kan være
i dårlig standard i flere partier) til snuplass. Ca. 300 – 400
m før snuplassen går rød-merket sti til utsiktspunkt på
toppen (gapahuk).

Mai — oktober

Kart og beskrivelser:

www.grue.kommune.no/kultur, idrett, fritid
Kan hentes på :
Servicetorget Grue kommune, Kirkenær
Sportsforretning, Finnskogen Turist- og
Villmarksenter
og ved Turistinformasjonene i Grue:
Skaslien Gjestgiveri og Finnskogen Kro og
Motell

Parkering:
2,7 km: langs vei
800 m: på snuplass ved slutten av Allemannsmyrveien, evt. parkering langs Granerudveien (smalt).

Merking:
Sti 2,7 km har blå merker

Telefon:

OVERSIKTSKART til Fjøråsen, to ruter m/ oversiktskart for adkomst til rutene
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