Kart nr. 7 – syd og vest for Skjønnerød skole.
Ajourført 14. juni 2012.
Løype nr. 28 - Skjønnerød skole – Gokartbanen - Flesjøvannet – Skjønnerød skole.
Dette er en tur på 10 – 12 km. i delvis merket løype. P.g.a. tømmerdrift er stiene skadet i deler av
turen. I Lunderdalen er det noe fuktig det meste av året. Joggesko er derfor bare å anbefale i de
tørreste periodene. Etter beskrivelsen av turen finner du omtalt severdigheter under veis.
Parker ved Skjønnerød skole. Følg gamleveien (parallell med r.v.115)vestover ned til
avkjøringen til Go-kartbanen. Følg skogsbilveien forbi Go-kartbanen. Fra Go-kartbanen er
turløypa blåmerket til Haugengruva og ned i Lunderdalen. Lunderdalen er også blåmerket fram
til nytt hugstfelt (vinteren 2011/12). Her var stien merket, men dette er blitt borte i hogsten.
Dersom du vil fortsette turen, følger du videre på østsiden (til venstre) av det lille høydedraget
som deler Lunderdalen. Når du kommer over hogstfeltet vil du igjen finne blåmerket løype som
etter hvert blir bredere og snart kommer du inn på skogsbilveien i Frølandskogen. Følg denne
østover til Flesjøvannet. Her er det naturlig å ta en liten rast på knausene på nordsiden av tjernet,
eller om du går over brua til den flate åsen med oppslagstavle. På sydvestsiden ser du Fossli og i
øst ligger Flesjø. I syd kan du skimte Røstad mellom trærne.
Nå går turen nordover igjen. Følg fylkesveien østover (mot Flesjø). Du finner blåmerking på trær
der traktorveien du skal følge starter. Denne er ikke merket. Følg denne en drøy km. til du ser hus
på vestsiden, Høibråten. Gå til venstre ned på gårdsveien Haugen/Høibråten. Gå fram til Søndre
Haugen og straks du har passert bebyggelsen på gården går det vei til venstre (nordover). Her
starter blåmerkingen igjen. Du passerer Nordre Haugen på sydsiden og går opp bakken. Her
kommer du til dyrket mark. Følg blåmerkingen rundt jordet. P.g.a. tømmerhogst vinteren 2007 er
veien de siste 300 m. fram til Skjønnerød skole litt oppkjørt..
Hvis du vil ha flere opplevelser på turen, har du følgende alternativer:
1 Gruva i Haugenskogen.
Du kommer fra riksvei 115 og har passert Go-kartbanen med noen hundre meter. Her er løypa
merket ut av skogsbilveien. Følger du blåmerkingen kommer du til Haugengruva (på venstre side
av stien.) Utenfor gruveåpningen ligger noen tømmerstokker du kan sitte på. Det er ingen fare
ved å gå inn i gruva som går ca. 10 – 15 m. inn i fjellet.
2 Husmannsplassen Lunderdalen.
Du har passert Haugensgruva og gått ned i Lunderdalen. For å finne husmannsplassen må du ta til
høyre. Det tar av en tydelig sti til høyre ned til husmannsplassen. Les kartet.

3 Husmannsplassene Frølandshagen og Altfornær.
Nå er du kommet inn på skogsbilveien i Frølandsskogen. Les kartet og du kan gjøre en avstikker
til husmannsplassene Frølandshagen og Altfornær. Begge plassene er merket med store navnskilt.
Det går en tydelig traktorvei ned til Frølandshagen og videre til Altfornær er stien merket med
bånd. (privat merking) Altfornær ligger tett inntil elva Svinna slik navnet indikerer.
4 Gruva ved Flesjøvannet.
Straks du har forlatt Flesjøvannet og er på vei nordover mot Høibråten, finner du også ei gruve.
Det er mulig at denne kan være vanskelig å finne. (Jeg har ikke vært der selv.)

Løype nr. 29 – (Sykkeltur) Vehliåsen – Bjerkebrua - Gokartbanen - Skjønnerød skole.
Dette er et alternativ i stedet for å sykle r.v. 115 som kan benyttes når det ikke er snø.
Ved Vehliåsen tar du gårdsveien sydover og følger denne forbi Vehli og 2 Bjerkegårder. Du
passerer Bjekebrua og fortsetter veien mot Lunder. 200 m. etter at du har passert Bjerkebrua, går
det en skogsbilvei til venstre. Følg denne og ta på nytt til venstre når du kommer til neste
veiskille. Veien går bratt ned i Lunderdalen og enda brattere opp fra Lunderdalen mot
Gokartbanen. Fra Gokartbanen kjører du mot RV. 115. I stedet for å kjøre ut på riksveien, tar du
den gamle Mosseveien opp til Skjønnerød skole.
De første turene er det lettest å finne fram om du starter fra Go-kart banen og sykler/går
mot Bjerkebrua/Vehliåsen.

Løype nr. 30 – Skjønnerød skole – Gokartbane - Bjerkebrua - Skovdal.
Denne turen er en rundtur på ca. 4 km. som kan benyttes hele året. Den går på gode veier uten
myrer. Største delen av denne turen er identisk med løype 29. Vi starter ved Skjønnerød skole og
følger gamle Mossevei ned til innkjøringen til Gokartbanen. Vi tar inn til Gokartbanen og
passerer denne. Veien går så bratt ned i Lunderdalen og opp igjen på vestsiden av dalen. Når vi
kommer til kryssende skogsbilvei, tar vi til høyre ned på veien til Lunder og holder igjen til
høyre. Fra Bjerkebrua gikk den gamle Mosseveien rett fram over jordet. Her må vi gå i
skogkanten og finner igjen veien øverst i jordekanten. Følg veien over toppen og du kommer til
Skovdal. Følg gårdsveien opp til riksvei 115.

