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Strinda-, Malvik-, Dragsten- og Nordmarka sommer JS5
Kort sommertur sør for Jonsvannet

Bostad - GuUsiberget - Sandtjønna -Tangen
11 k m . Variert og kupert terreng med få stier.
l^ren går mellom Klæbu og Jonsvannet. I dette området
^^^^'jf^!J'XZ
setre som gårder i bygda har hatt hevdvunnet rett pa s.den middelalderen. Det
høyeste punktet på turen er GuUsiberget, hvor det er vid utsikt
Videre går stien i sørøstover i lett terreng forbi Sautjønn (485 m) og opp på Gullsibergel
(537 m). Herfra er det fin utsikt til alle kanter.
Deretter passeres Mørmerryggcn med el lite
vann på venstre side, før vi kommer ned på
Dcvlesætra,
Fortsett deretter i samme retning til Lyskleltsætra. Her ble det tidligere utvunnet jern, og
det er funnet en gammel blæstergrop.^Del har
værl drevet seterdrift her i minst 200 år. Hytta
som nå ligger i utkanten av vollen, ble bygd i
1980.
Fra Lysklettsætra forsetter vi deretter rett østover og krysser Dyrabckken, Vi dreier deretter nordover opp til toppen av åsen, der Nordslelvollcn (407 m) tidligere lå,

Kart: 1:50 000, 1621 IV Trondheim. Turkart
ikke tilgjengelig. Områdel dekkes delvis av okarlcne Nordmarka og Gulltjønna.

Herfta videre nordover i retning av Auntjønna. Følg stien på åsryggen vest for Auntjønna,
og deretter myrdragene ned mot Kjerringtjønna. Følg sti om Sandtjønna og deretter skogsbilvei ned lil Tangen gård ved Kilvatnel i
Jonsvatnet.

Adkomst: Buss lil Bostad eller Lysklett.

Hjemreise: Buss fta Tangen, evt. fta Flatjord
ved Bratsberg. Se beskrivelse under varianter.

Turen: Fra Bostad (175 m) følges sti om
Damljørnin opp til Syrsjøen, Alternativt kan
man følge skogsbilveien opp til 350 meter
hvor man også møter stien igjen.

Varianter:
Start fra Lysklett:
Følg vei østover til skytebanen. Deretter

Fra JervfjeUet mot Jonsvalnel.
Folo: Vigdis Heimly

skogsbilvei opp lil Damljørnin, Følg sti fra
nordre Damtjørn (282 m) opp lil Syrsjøen
(436 111).

Avslutning på Flatjord:
Følg skogsbilveien fra Auntjønna lil Gulltjønna, Følg deretter stien vestover i nordkant av
myrene og over toppen av åsryggen, ca 700
meter før du kommer inn på sti som går nordover langs bekken. Kryss Espåa og følg sti
ned til jordene på Lidarende. Deretier liten sti
vestover til Digre og Flatjord.
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