
Telefon: 

 

Toppturer og rundløyper 

i Grue 

Gråhesten fra Kirkenær (382 moh) 

 
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 til Gråhesten 

 

Til Gråhesten kan du gå fra Kirkenær v/ Lind-
tjernet eller fra Namnå v/ Svartmoen 

 
Fra Kirkenær: 
Kjør ca. 3 kilometer østover på Riksveg 201 
fra Grue rådhus. Ved skiltet ”Tursti,” 400 
meter etter ferista, svinger du inn på parke-
ringsplassen hvor du finner tavle med mer 
informasjon om turstiene og toppturene i om-
rådet. Kartet viser også turstiene Mosjons-
runden/Vannverksrunden (ca. 2,7 km), mer-
ket med blå og oransje treklosser. Rosaløypa 
(ca. 6,7 km) er merket med malte rosa sløy-
fer. 
Toppturen til Gråhesten starter ved parke-
ringsplassen. Den er merket iht. Merkehånd-
boka, med blå maling og skilter. Start er i ret-
ning øst (bak bygget) eller fra grinda (mot 
sør). I retning øst krysser du Rv 201, i retning 
sør følger du veien ca. 300 m. Følg deretter 
den merkede stien. Du kan gå hele eller deler 
av runden. Hele runden er ca. 12,7 km. Se 
kart på tavla eller på Ut.no.  

 

Fra Namnå: (Se egen brosjyre med kart) 
Kjør til Namnå  og mot Svartmoen. Turen til Gråhes-
ten (Blåmerket) følger flyktningruta Spiker´n forbi 
Møllerudskoia, som også kan være et fint startpunkt. 
Selve navnet Gråhesten står litt feil plassert på kar-
tet, den skal ligge i krysset der prikket sti fra vest 
kommer opp på den blåmerkede stien. Kartet er i 1x 

Ansvarlige for løypa: Grue Rotary Klubb 

Vi har ikke lenger bøker for å  
 

notere deltakelse. Last ned  
 

 UT-appen og register deg i den 
digitale turboka   

 

sjekkUT. 
 

GOD TUR    
 

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