Nærturområdet for Strinda

.Nærturområdet for Strinda
Nærturområdet for
Strinda
Kastbrekkåsen - Tomsetmarka Stokkanmarka
Kastbrekkåsen, Tomsetmarka, Steinåsen,
Stokkanmarka og kulturlandskapet som
grenser til marka har mangfoldige muligheter for ettermiddagsiurer og småturer
med barn. Innimellom hovedstiene finnes

et variert sniåsfineft. Det kollete og småkuperte landskapet gir fine steder, passasjer,
rasteplasser og utsikter. At det har vært
virksomhet i marka gjennom mange
århundrer gjør at sletter og beitemark,
ferdselsveger, steingjerder, tufter og bekkedrag gir områdene en spennende historisk
bakrunn. Dette er det fineste blåveisterrenget nær byen og her er et rikt dyreliv.
Både turkartet over Strindamarka, målestokk
1:20 000, og o-kartene har med mange spennende detaljer og viser
mye av småstineltet, se
oversikt på side 56/57.
Wings o-kart Månen,
1:10 000 gir alle detaljer
i områdel Tomsetmarka,
Lohove, Bekken og
Stokkanmarka. Wings
o-kart Liaåsen, 1:15 000
har med Kastbrekkåsen
og marka videre østover
og sørover.
Det markerte kollete
landskapet oppdelt av
dalsøkk, bebyggelse og
gårder, gjør det naturiig
å dele opp nærturmulighetene i tre deler:
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Fra gammelvegen mellom Lohove og Bekken. I utkanten av Sirindamarka er del mange steder
vakkert kulturlandskap .som utgjør en viktig del av turopplevelsen.
Foto: Mari-Li.se Sjong

Kastbrekkåsen

vollan og mol Bratsberg og Klæbu gir bussadkomst. Del er ikke opparbeida noen lurforbindelse fra nede i bebyggelsen opp mot
området. Kastbrekkåsen nås lettest fra tursti
og løype opp Kastbrekka mellom Tomsetmarka og Kastbrekkåsen. Stien i jordekanten fra
gardsvegcn til Tomset gård er dessverre ingen
tiltalende ankomst til marka. Ta i jordekanten
over på sørsida av dalsøkket og opp sti og
skiløype til dels vål traktorveg oppe på platået. Området kan også nås via gårdsveger til
Blekkangårdene som fortsetter i stier og traktorveger oppover i marka.

Området er nærområde
for Utleira, Stubban og
Risvollan. Bussforbindelsene fra byen til Ris-

Kastbrekkåsen er et lite natur- og kulturiandskapsområde med meget stor verdi og er et
spennende område å gå tur i. Dels er det i

Kastbrekkåsen
Tomsetmarka og
kollene mol Lohove
Stokkanmarka

aktiv bruk, men deler er i ferd med å gro
igjen. Her er gamle beilehager og dyrka teiger
innimellom skogslerrengel. Her er fint å gå og
mangfoldige og fine rasteplasser Dessverre
framstår området som lite tilgjengelig, bl.a, er
småstier og gamle får i ferd med å gro igjen.
Men det er adkomstmuligheler både fra stiene
opp Tomseldalen og via gårdsvegenc inn på
de gamle ferdselsstiene, selv om forholdene
ikke er tiltrettelagt med lanke på turgåere.
Hold unna gårdstun og dyrka mark. Hvis ikke
veger eller sHer passerer gjennom, har du ikke
rett til å ferdes der! Kartene viser stier og
adkomster godt. Etter at el tilsvarende område, kanskje enda mer verdifullt, på Stokkhaugen, rett bak Stokkan gård ble bygget ul med
boliger på 1980-tallet, er kulturiandskapel på
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Del er ikke bare i Bymarka det er godt med snø og fine løyper..
Foto: Reidar Hindrum

På trivelige smådimensjonerte skogsstier
Foto: Mari-Lise Sjong
Kastbrekkåsen det eneste større bevarte vi har
igjen av denne typen områder sentralt i
Trondheim.
Vi anbefaler denne kveldsturen for dem som
vil vite litt om hva dette terrenget inneholder:
Fra slien ved Tomselmyra lar du slien sørover
dalen på østsida av Kastbrekkåsen. SHen
begynner å bli gjengrodd. Ta ut Hl høgre fra
øverst i søkket og i nordkanten av bcitelandskapel. Her finner du fine plasser å slå deg
ned i vakkert landskap og med fin utsikt. Tilbaketuren kan du ta ned gjennom Kastbrekkhagan og ned småstier og traktorvegen om
Ner-Blekkan eller gardsvegcn fra Øver-Blekkan. Vi anbefaler al dere på neste kveldstur
kombinerer en lur i beitelandskapel på Kastbrekkåsen med utforskning av de utallige
"hyller" og "gallerier" østover Bjørnåsen opp
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Hl Kalkbergåsen. Turen tilbake kan tas ned
traktorvegen til Ner-Blekkan eller ned forbi
alle smådemningene langs Svartljørndalen
mot Tomsetmyr gård.
Kastbrekkåsen er ikke holdt tilgjengelig for
vinterbruk ved at løyper ryddes gjennom eller
forbi områdel, Adkomstene til områdel er
bratt eller gjenvokst. Så selv om områdel har
store kvaliteter for småturer og aktiviteter
også vinters tid, er del ikke så tilgjengelig
som det burde være. På seinvinteren fram mot
påsketider kan du finne fine lune rasteplasser
og bakker for skileik i Kastbrekkhagan. 1 sørlia på selve Kastbrekka har det værl hoppbakke,
Kastbrekkåsen har vært foreslått som utbyggingsområde for boliger

Tomsetmarka, Steinåsen og
Fuglmyra
Området er nærområde for områdene fra Risvollan om Othilienborg til Angeltrøa. Del er
bussforbindelse fra byen lil Risvollan, Vestlia,
Sleinan og Lohove som gir lett bussadkomst.
Du kan komme inn i områdel fra gårdsvegene
mot Tomset, stier og veger ved trafo-slasjonenc på Blakli og fra Steinan og Lohove. Tre av
adkomstene, ved Tomset, Blakli og Steinan,
er dåriig tilrettelagt og lite tiltalende som viktige adkomster til marka. Turvegen opp grøntkorridoren fra Vestlia og Steinan ender
"blindt" på oppsida av den nye turvegundergangen under Stcinanvegen! Grøntkorridoren
fra Berg og Ebcrg via Moholt og Vegskillet er
fortsatt bare delvis opparbeida. Her er nok a
ta fatt på for kommunen! Viniers Hd prepareres del bare sporadisk fra Lohove ned mot

Moholt, Eberg og Berg. Andre skiadkomsler
fra nede i bebyggelsen tilrettelegges ikke.
Området er kanskje det viktigste adkomstområdet til Sirindamarka. Men her er det innimellom lysløyper, hovedstier og traktorveger
- og store kraftlinje- og irafo-anlegg - fine
idyller og områder å utforske på de kortere
lurene. Blåveisen vokser på mange hyller og
lier i delte kalkrike områdel. Også i dette terrengel gjør beitemarker og spor etter mange
hundre års bruk områdel Hl el både spennende
og vakkert turterreng.
Ta deg en kveldstur opp fra Tomsettrøa og
opp etter noen av småstiene i terrenget til
høgste toppen i Tomsetmarka. Ta deg ned mot
nordøst til der lysløypa kommer bratt opp fra
Bekkenområdct. Følg den østligste delen av
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sløyfa gjennom trivelig beitemark fram til
Fuglemyra, Ta luren over den vesle Steinåsen
og avslutt ned beitemarka og den vesle tjønna
i sørveslenden av Fuglemyra. Finn deg noen
av de mange idyllene og ulsikispunkicne i
dette terrengel for noen stopper undervegs.
Starter du turen fra Risvollan, er ikke dette en
tur som er lengre enn fem kilometer. Og du
har opplevd mye vakker natur og fint kulturlandskap på den korte turen!
På vinteren passerer godt opparbeidete
hovedløyper forbi og gjennom områdel og gir
fin adkomst til mange vakre sleder å raste på
og ha skibakker i. Her er lett å lage spennende
skiturer med småunger. Særiig er de åpne sørog veslhellingene i Tomsetmarka attraktive
steder på slike småturer
Områdene rundt Tomset gård har vært foreslått for utbygging til boliger. Delområder
med spredel bolig- og hyttebebyggelse ved
Bekken har vært foreslått fortettet med boliger. Det er foreslått bygd ut langrennsarena
med kjøreadkomst oppe ved Tømmerholt
gård.

Stokkanmarka
Området er nærområde for dem som bor på
Angelltrøa, øvre deler av Brundalen og
Jakobsli og Stokkanhaugen. Bussforbindelsene fra byen Hl Dragvoll og mol Jonsvatnet
gir adkomst til marka. Det er ikke opparbeida
lurkorridorer fta bebyggelsen opp til denne
delen av marka. Det er fine sommeradkomster til området fra Stokkanhaugen. Du kommer lett innpå den ytterste lysløypesløyfa fta
Jonsvannsvegen, men noe turdrag nedover
mot Jakobsli finnes fortsalt ikke. Den gamle
stien fra Stokkan opp Stokkleiva er tilgjengelig etter en kort passasje over jordekanten. Du
kan også nå områdel via den fine kuperte

I 44 i

Nærturområdet for Strinda

Nærturområdet for Strinda
gamle vegen fra Lohove lil Bekken og derfra
ta opp i terrenget. Det er en gammel veg som
fungerer som tursti og gangveg tvers over
dyrkajorda fra universitetsområdet på Dragvoll mot Stokkan gård. Tilsvarende kiysningsmuligheler er ikke etablert fra Lohove
mot Stokkanmarka over dyrkajorda i daldraget mol Bekken. Viniers tid er lysløypa preparert og del er tidvis preparert fram til Dragvoll, inen det er ikke opparbeida skiløyper
mol boligområdene,
Stokkanmarka oppfattes først og fremst som
en del av hovedmarka Eslenstadmarka, Samtidig er den nærmark til mange mennesker.
Nordvesllia av marka er innholdsrik med koller og hyller og søkk. Også her er de nedre
deler prega av gammelt beiteland og minner
om lang tids aktivitet. Her har også vært
bosetting, I tillegg Hl gamle ferdselsveger er
det her flere nye liu^stier og løyper som er fint
lagt i terrenget.
De fineste delene av dette terrenget er nok
natur- og beitelandskapel ved Stokkleiva. Her
har du furuknausene i myrkanlen nord for
Stokkleiva, Lysløypa ligger på beitelandskapel som ei hylle på yttersida med flott ulsikt
utover byen og Fosen og fortsetter i variert
landskap sørover Fine stier og skiløyper er
fint lagt jennom området. På småturer kan
du variere mye og stadig finne nye sleder i
dette terrenget.
Vinters tid har områdel el skiløypesystem
som er usedvanlig vakkert, spennende og
variert lagt. Her trenger du ikke gå utenom
løypene for å finne fine områder. Men både
området ved Stokkleiva og åssida oppover
mot Slokkåsen har åpent terreng med fine sleder å slå seg ned for rast og leik på ski og å
utforske på turer utenom løypene.
Erik Stabell

Stiene og skogsvegene i Eslenstadmarka innbyr li! rolige familieturer
Foto: Mari-Lise Sjong
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