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Lang til middels lang heldags vintertur i Bymarka 

Lian - Marka - Rogntjønna - Ringvål - Lian 
22 km, kupert, dels etter preparerte, dels sjølgåtte spor. 

nette er en skitur fra Lian gjennom de sørvestlige heiområder i Bymarka. TViren går 

f̂ n muUgtrer or sjøl å tråkke spor gjennom denne lite beferda delen av marka. V. 
Lbe"^r en̂ ^̂ ^̂  opp over Hoåsen, den høgeste toppen i dette heiområdet. 

' ^ ' S t y k k e t ' ^ - " - ' ^ ^ ' ^ " ^ ' 

Kart: Beskrivelsen refererer fil turkart over 
Bymarka, målestokk 1:25 000. Full dekning 
av o-kart, se egen oversikt på side 56/57. 

Adkomst: Til Lian kommer vi med Gråkall
banen fra sentrum, en fln tur oppover Byåsen 
med flott utsikt utover byen. 

Turen: Vi tar Grønliløypa ut fra Lian stasjon 
(235 m) og fram fil Slykket (270 m). Vi følger 
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myrdraget langs Kvit-
sandbekken etter den 
gamle løypetraseen ned 
til Skjellbreia (226 m). 
tar over til der Lindboe
løypa lar ut fra det sør
vestre hjørnet av vatnet 
og følger den til Marka, 
(Se rute Kl fornærmere 
omtale av Marka). Vi 
følger nå løype som dels 
er preparert om Langda
len og Rognjønna. Vi 
renner ned vestover fi-a 
Marka på Markamyran 
(200 m), tar traseen ut 
langs traktorvegen mol 
Torgersluseler, går på 
innsida av Bjørktjønna 
og opp i Langdalen (260 
m). Løypa svinger bratt 
sørover fil Bjørndals

myra (320 m). Løypa fortsetter sørover og går 
på yttersida av Rogntjønna (293 m) sørover. 
Men vi skal opp over Hoåsen. Vi tar opp del 
lange myrdraget mot Selermyra som går opp 
mol sørvest fra nordenden av Bjørndalsmyra, 
Vi tar av mot nordvest midtvegs oppe i myr
draget, lar mindre myrdrag i ganske åpent ter
reng på nordsida av den østligste toppen og 
følger grensegata vestover til loppen (ca, 
415), På loppen er skogen teitere, men vi har 

Sølvskakkeltjøima ligger skjult under et tjukl snølag. Men hva gjør det når sola legger gidlglit-
ter langsetter Slorselermyra og Kotatjønnmyra. 
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fin ulsikt vestover. Vi lar sørover ned på Tråd-
damyra (395 m) og velger å ta hovedrasten på 
denne hylla med vid utsikt mol sør og vest. 
Fra sørspissen av myra går det Iraklorspor og 
er stort sett åpent terreng sørøstover mol Lus-
vollcn (320 m). Her kommer vi inn på løypa 
rett før nedrennet mol Rogntjønna (293 m). 
Her har dessverre omfattende og lite nalurtil-
passa hogst, skogsvegbygging og grøfting fått 
forvandle denne tidligere "villmarks"-delen 
av marka til et ganske herjet landskap i løpel 
av det sisle tiåret. Bedre blir det ikke videre 
sørover Vinlermyra (245 m) som er kantet av 
skogsveger og fullstendig oppgrøflet. Løypa 
følger traktorveg sørover, passerer Våttåmyra 
(235 m) og når fram til lysløypene sør for 
Lauglovatnet (187 m). Vi forlseller over 
Skarsleitel og tar løypa langs Slorselermyra 
(235 m) og Kolaljønnmyra nordover lil Leir

sjøen (196 m). Vi kunne tatt turen oppom 
Rønningen hvis vi hadde behov for en trivelig 
drikke- og spiserast inne på slutten av turen. 
Vi krysser tvers over Leirsjøen og tar løypa 
nordover Frøselmarka, krysser Hallsetaune-
vegen (240 m), passerer Klokktønna og 
Bangtjønna og er tilbake til Grønliløypa øst 
for Stykket (265 m). Vi tar løypa tilbake til 
Lian. 

For mer detaljert beskrivelse fra Våttåmyra, 
forbi Ringvål og fram til Grønliløypa , se rute 
BV3 for første del og BV7 videre. 
Heimreise: Vi tar Gråkallbanen heim. 
Varianter: I områdel Bjørkåsen - Hoåsen er 
det mange fine myrdrag dels med gode sam
menhenger mellom. Dette områdel frister til 
nærmere utforskning. 
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