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TUR TIL BJØRNÅSEN 
Type:  Fottur, skogstur
Lengde:  Ca. 1,7 km
Varighet:  3 timer
Gradering:

Enkel

1

Område: Oslofjorden
Sesong:

2

DNT Vansjø
13 turforslag

Passer: Voksen, barn, senior

6 hytter

Dette er en turløype for de som ønsker å gi
barna en botanisk opplevelse i skogen.
Kryss til venstre over veien så finner du
turstien som går slakt nordover og inn i
skogen. Det er god og tydelig sti hele veien.
Når stien deler seg tar du stien til høyre og
følger denne til den skråner i en naturlig
bue mot venstre. Stien går oppover/mot vest
og du kommer etter hvert til en lysning hvor
du ser en stor stein. Du har kommet til
Bjørnåsen hvor det høyeste punktet er på 138
meter. På toppen kan du nyte den flotte
utsikten over fjorden og du ser blant annet
over til Vestfold, Gullholmen, Nes og mot
Ramberg. På toppen er det en flott plass å
raste på og her kan barna leke og utforske
området. Kanskje finner man et fint tre å
klatre i?
På toppen av Bjørnåsen er det et gammelt
utkikkstårn. Det er ikke mulig å klatre til
topps slik tårnet er nå.
På nedturen følger man stien forbi tårnet
slik at det er på høyre hånd. Følg stien
nedover til du kommer til stikrysset hvor du
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gikk til høyre tidligere på turen. Gå mot
høyre og følg stien tilbake til start. Ved
neste stikryss holder du høyre tilbake til
parkeringen.
Turen er lett å gå og passer godt for
barnefamilier, men er ikke egnet med
barnevogn. Det er flere stier i området så du
kan velge andre alternative ruter.Turen er
ca. 3 km. lang. Turen går på sti i
skogsterreng og det er mye spennende å
utforske på veien. Kanskje kjenner du igjen
noen av fuglene du hører i skogen? For barna
kan det være morsomt med en bok med planter
som de kan kjenne igjen langs stien. Det er
både liljekonvall, fioler, hvitveis,
skogstorknebb og andre planter å kikke på.
Har du med en liten lupe er det også mye
spennende man kan oppdage!

ADKOMST
Kjør til Jeløya, mot Nes. I veikrysset Nes/
Kippenes kjører du til høyre retning
Kippenes. Følg veien til du kommer til
Skallerød. På høyre side av veien etter
Skallerød øvre, kan du parkere. Der er en
stor åpen plass.

1. Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
2. Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
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Fylke: Østfold
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