Kart nr. 2 – Svinndal sentrum.
Løype nr. 10 - Svinndal Meieri – Fosseberget – Foko – Onsaker. (Gang-/sykkeltur.)
Denne turen er merket som Folkesti
Vår og høst er det noen fuktige felter snart etter Foko. Fottøy som tåler fuktighet er en fordel.
Vi starter ved Svinndal Meieri og går gang/sykkelstien langs RV. 115 over Svinna og tar til
høyre. Følg gårdsveien til kårboligen straks du har passert Foko. Noen meter før kårboligen tar du
til venstre og følger skogsveien. Stien er merket med ”Folkesti”. Følg disse og du kommer fram
til traktorveien mellom Onsaker og Myrvoll. Ta til høyre og du kommer fram på RV. 115 ved
Onsaker. Følg RV. 115 tilbake til Svinndal Meieri.
Løype nr. 11 - Onsaker – Myrvoll – Vastvedt. (Gang-/sykkeltur.)
Dette er en tur du kan gå i joggesko om det ikke er snø. Turen er ikke merket, men om du har kart
er det lett å finne fram.
Det er vanskelig med parkering ved Onsaker om du ikke får parkere i gårdstunet. Det er ikke
gjort avtale med eier. Det er jo ikke langt til parkering ved Svinndal skole/kirke heller
Fra Onsaker går du nordover (samme vei som nevnt i beskrivelsen foran, men i motsatt retning.)
Følg traktorveien til du kommer til Myrvoll. Rett før husene på Myrvold, tar du til høyre og
følger gårdsveien fram til Vastvedt. Følg RV, 115 tilbake til Onsaker.
Løype nr. 12 – Svinndal skole – Skytterhyttåsen – Søndre Onsaker – Bassedalen –
Fjellveien.
Denne turen er merket som Folkesti
Turen er ca. 5 km. og går i relativt kupert terreng. Kan benyttes hele året. Relativt tørt terreng
men en myr gjør at godt fottøy er å anbefale. Gummistøvler er ikke nødvendig.
Følg traktorveien fra Svinndal skole mot Ekornmyr. Etter en kort km. står det Folkestiskilt på
begge sider av veien. Her tar du til venstre opp i Skytterhyttåsen hvor skolen har gapehuk m.m.
Straks du har passert skoleleiren, kommer du inn på en tverrvei. Ta til venstre og følg
traktorveien helt ned mot Søndre Onsaker. Her tar du til høyre. Alle kryss er godt merket med
Folkestiskilt. Du kommer etter hvert over en myr, som kan passeres hele året, og ned på
traktorveien til Ekornmyr i Bassedelen. Ta til høyre og følg veien tilbake til skolen, eller til
venstre og følg løype nr. 13 tilbake til Fjellveien.

Løype nr. 13 – Svinndal skole – Ekornmyr – Prinsdal - Fjellveien.
En tur på ca. 5-6 km. i relativt flatt terreng og tørt terreng. Krysser ikke innmark og kan benyttes
hele året. Du passerer tre husmannsplasser på turen. Ved hver av disse står det navnskilt. Husene
er borte. Turen er delvis merket og lite ryddet, men lett å finne fram.
Start ved Svinndal skole og følg veien mot Ekornmyr. Du kommer ut på traktorveien rett
nordvest for Ekornmyr. Følg denne veien ned bakken (helt ned i dumpa). Her ser du blåmerking
på høyre side. Merkingen slutter på toppen av bakken. Følg tydelig sti utfor og snart ser du skiltet
ved husmannsplassen Prinsdal ca. 100 m. borte til høyre. Du går ikke opp til Prinsdal, men følger
veien rett fram. Snart ser du jorder og bebyggelsen på Myhre. Du er nå inne på skogsbilvei og
følger denne fram til Fjellveien.
Løype nr. 14 – Svinndal skole – Ravnsjøtjernet – Sæbybunnen – Sæby Kro – Hjulstad.
En tur på ca. 4 km. i tørt terreng. Krysser ikke dyrket mark og kan benyttes hele året. Fint å sitte
ved Ravnsjøtjernet som er reservert til drikkevannskilde for Våler kommune. Av den grunn er det
badeforbud.
Der Sæby kro lå ved Sæbyvannet, er det også fint å sitte å se ut over vannet. Her er det imidlertid
en del biltrafikk og ikke så rolig som ved Ramsjøtjernet.
Igjen starter vi ved Svinndal skole, men nå følger vi veien mot Fjellet. Vi kommer til skilt som
viser ned til Ravnsjøtjernet. Vi tar stien ned på østsiden og følger tjernet til nordenden. Herfra går
det traktorvei ned til Sæbyvannet. Vi følger fylkesveien mot Svinndal (ca.150/200m) til vi
kommer nesten dit Sæby kro lå. Her ser du blåmerking og følger denne tilbake til Hjulstad
(Fjellveien).
Løype nr. 15 – Svinndal skole – Prinsdal – Fjellveien – Prestegårdshytta - Svinndal skole.
En flat løype på noe under 3 km. i relativt tørt skogsterreng. (Det var denne løypa som var
hovedløypa i trimmen som tok slutt i 2005.)
Følg ”veien” fra Svinndal skole mot Ekornmyr. Ta av til høyre rett før Prinsdal. (Straks over
bakketoppen.) Herfra og tilbake til Svinndal skole er det merket på trær med oransje maling.
Noen meter før Fjellveien tar løypa til høyre og går inn i skogen og kommer fram på ”veien” til
Ekornmyr ca. 200m. fra Svinndal skole

