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Middels til lang skitur gjennom Bynesmarka og Leinstrandmarka 

Klefstadhaugen - Elgsethytta - over «Heiene» -
Rønningen - Granåsen - evt. om Bergskaret og 
Ringvål 
19, evt. 28 km, deler av løypa i upreparerte eller sporadisk preparerte 

traseer. 

TXiren går gjennom de indre delene av Bymarka, egenfiig Bynesmarka og 
Leinstrandmarka. Den er delvis ganske kupert, spesielt den første delen. Svært vanert 
tur som kan være spesielt fin å gå på slutten av vmteren. 

Kart: Beskrivelsen refererer til turkartet over 
Bymarka, målestokk 1:25 000. Full dekning 
av o-karl, se egen oversiki på side 56/57. 

Adkomst: Buss lil Kefsladhaugen (170 moh). 

T\iren: Vi starter luren gjennom del vakre 
kulturlandskapet ved Onsøyhåggån, med fint 
utsyn mol Byneset og fjorden. Er vinteren i 
ferd med å slippe takel er området så fint al 
det er ftislende å ta det med ro til en har pas
sert Marenslua. For få år siden ble det anlagt 
ny skiløypelrase fra Klefstadhaugen til Gamle 
Bynesvei ved Byasetra. Vi følger løypa gjen

nom vekslende og fint 
terreng. Sisle biten mol 
Klefstadmyra følger 
skiløypa gammelvegen. 
Vi lar lil høyre over 
myra og følger Kudalen 
opp til Elgsethytta, En 
«snarveg» som av og til 
blir brukt fra denne sida 
av Byneset opp til heie
ne er å ta opp over 
Ramnåsvatnet, holde 
høyden ut på vestsida av 
Elselheia og la meget 
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bratt opp Steindalen til myrene innunder 
Elgsethytta. Varianten egner seg bare på fast 
føre. Det korte stykket langs hovedløypa fra 
Elgsethytta lil Litj-Kvi slingen er del eneste 
stedet på denne turen hvor det er risk for å gå 
i kø på fine dager. Vi lar lil høyre ved enden 
av tjønna, og svinger inn på løypa mol 
Bosbergheia. Vi kan forkorte turen litt ved å 
gå direkte mot Storheia, men velger den 
lengste varianten. 
Vi følger ryggen som utgjør det meste av 
Bymarkas «høyfjell» mol Storheia, Her er det 
lett å finne rasteplass på fine dager. Under 
Storheia kan vi velge å bestige loppen (565 
m) eller gå rundt på vest- og sørsida. Vi vel
ger det første og nyter rundskuet fra loppen, 

Nedrennet fra loppen mol Kvislingen er tøft, 
men morsomt når cn har solide ski. Det bør en 
ha på denne turen, for flere friske utforbakker 
venter. 1 foten av bakken fra Storheia lar vi 
av til høyre og passerer den karakteristiske 
Kvistinghylla under berget. Herfra kan vi vel
ge cn lang eller en kort variant. Den korte går 
ned Lindboeløypa, hvor de dristigste kan ^ø-
re unna 2-3 km på under fem minutter. Herlig 
under fine forhold! Men vær årvåken, over
siklen er minimal i de krappeste svingene. Vel 
nede passerer vi Marka, en idyllisk plass ved 
sørenden av Skjellbreia. Vi er inne på den 
breie hovedløypa mot Granåsen og Heimdal, 
krysser «kaldhølet» innerst i Leirsjøvassdra
gel (200 m) og stiger opp mot toppen av Leir
åsen hvor Rønningen (300 m) ligger med fint 
utsyn sørover. Her er sisle mulighet for kalo-
ripåfylling for den som ikke har medbragt nis
te. Størrelsen på kakestykkene er viden kjent. 

Fra Rønningen er del pent nedrenn lil myra 
ved Sølvskakkelljønna, hvor løypene til Gra
nåsen og Heimdal skilles. Vi følger løypa ned 
den trange myrsløgda som kalles Strupen, 
forbi hoppbakkene i Granåsen til Leirbrua, 

Turen starter opp det vakre kulturiandskapet 
fra Klefstadhaugen og passerer her forbi 
Onsøyhåggån. 
Foto: Tore Angell-Petersen 

Langvarianten av turen byr på friske og spen
nende nedrenn fra Kvislingen ned til Bergska
ret (320 m), forbi småvatna Bykleivvatnet og 
Svartvatnet. Mellom myrene er del markert 
småstier på Bymarkkartet langs løypetraseen. 
Fra skaret følger vi vegen en liten kilometer 
før vi tar ned i Langdalen (250 m) og klyver 
bratt opp på Bjørndalsmyra (325 m). Herfra 
følger vi turrenntraseen for «Marka rundl» 
forbi Rogntjønna, Vinlermyra og Våttåmyra 
til Lauglovatnet (187 m), Fint og lett skiter
reng hele vegen! Vatnet passeres på sørsida, 
og vi fortsetter gjennom passel som kalles 
Skarsleitel. Herfra langs skogsveg og skiløy
pelrase lil Slorselermyra. De sisle to kilome
terne før en kommer inn på kortvarienlen 
igjen ved Sølvskakkelljønna er særdeles lette 
å gå, over store flate myrer. Se tur BV3 og 
BV5 for nærmere beskrivelse av denne vari
anten fra Storheia. 

Heimreise: Buss fra Granåsen eller Leirbrua. 

Tore Angell-Pelersen 
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