
Vassreisa 

Dette er en natursti som benyttes av Vesletun Barnehage. Stien begynner 

ved landbrukskontoret og går langs Gjøyståe ned mot Sandven. Det er 

parkeringsmuligheter der veien til Sandven begynner og stien starter vis ‘avis 

landbrukskontoret. Det er merket med skilt. Det er flatt hele veien.  

 

Miland 
Miland skole 

Stien starter nede ved jernbanesporet på andre siden av brua nedenfor 

Miland skole, her kan vi gå opp til Gaustajordet og  tilbake igjen samme veg  

skolen.  Fine parkeringsmuligheter  ved skolen.  

 

Øvrehaug 

Turen starter ved  Miland skole. Gå opp i byggefeltet på Smedshusvegen. 

Vegen deler seg  rett før Haugen Gartneri og følg vegen også til høyre  på 

skogsbilvegen  til Øvrehaug 

 

Rjukan 

 

Månastien 

Her kan parkeres ved “Glade Hjørne” og gå ned på Månastien ned til kirken 

og tilbake  igjen. 

 

Kjærlighetstien 

Her kan parkeres ved NAV bygget og gå opp til kjærlighetstien rette ovenfor 

Bøen barnehage og gå bort til Ekornveien og tilbake igjen. Eller gå ned 

sykehusbakken og ta Kjærlighetsstien tilbake. 

 

 

FORSLAG TIL TRUGETURER 

 
Her kommer noen enkle forslag til trugeturer for 

begynnere. 

Men husk at i prinsippet kan du gå hvor som helst – bare 

det ikke er ujevnt og steinete. 

Du kan gå i løs snø, på skogsbilvei, i scooterspor og i 

skiløype – bare pass på du ikke ødelegger skisporet. Og er 

det bløtt, bør du ikke sette for dype spor i skiløypa.  

Du bør alltid ha med staver. Da er det lettere å komme seg 

fremover eller oppover – og lettere å ha god balanse. 

Du kan bruke gåstaver hvis du går i faste spor – eller 

skistaver hvis du går i løsere snø hvor du trenger store 

trinser.  Stavene skal helst være litt kortere enn de du 

bruker på ski, men det går fint an å bruke de samme. Du får 

også kjøpt egne staver til truger i sportsbutikkene.  

     GOD TUR     



Hovin 
 

Lysløype på Vatnali 

Ca. midtveis mellom Austbygda og Hovin kommer du til Vatnaliåsen hvor det 

tidligere har vært en kafé. Det er en stor åpen plass med mulighet for 

parkering og det er lys i løypa. Her kan du gå både på ski og truger. Løypa er 

delvis flat. 

 

Gjuvsjå 

Det er scooterspor/skispor hele veien rundt Gjuvsjå. Parkering ved bommen 

på toppen av Austbygdebakkene forbi Utsikten. Følg veien et stykke og ta av 

til høyre rundt vannet. Det er også mulig å gå over isen tilbake til 

parkeringen. Her er det flatt.  

 

Tessungdalen 
 

Lysløype ved Bakkhus / Sønstebø 

I Tessungdalen tar du til høyre ved den gamle skole – opp mot skitrekket. Her 

krysser lysløpa veien. Det er ikke så gode parkeringsmuligheter ved løypa 

men litt lengre oppe kan man parkere ved en garasje. I lysløypa kan man gå 

både på truger og ski. Løypa er for det meste flat. 

 

Austbygda 
 

Lysløype Myran/Pålerud 

Lysløypa begynner på jordet nedenfor Myran boligfelt og går nordover langs 

Austbygdeåe. Det går også an å kjøre opp Pålerudvegen (fra 

Dølehalleplassen) og parkere der løypa krysser veien. Fra Pålerudvegen og 

innover er det en rundløype. Løypa er delvis flat 

 

 

Øyan 

På sommeren er det en tursti rundt hele øyanområdet som ligger mellom 

Austbygde Sentrum og Sandviken Camping. På vinteren er det fint å gå på 

truger. Man kan parkere og starte ved Tinn Sparebank. Går man ned mot åe, 

starter stien/løypa ved brua over det lille å-løpet. Man kan også parkere og 

starte fra Sandviken. Her kjører man forbi Sanitærbygget og går over brua 

ved enden av campingplassen. Løypa er helt flat.  

 

Sti bakom Thosandfeltet.  

Stien starter ved Brannstasjonen/renseanlegget i Austbygda vis ’avis 

Kommunestranda. Her går stien inn i skogen og bakom Solvang og 

Thosandfeltet. Du passerer ovenfor Tinnsjå omsorgsboliger og Furubakken 

bofellesskap og kommer ut ved Furuheim barnehage. Her må du enten gå 

samme vei tilbake eller gå på beina tilbake til start. Du kan også gå ned til 

sentrum og gå tilbake via Øyan og Sandviken. Løypa bak Thosandfeltet er det 

en ørliten stigning på.  

 

Åseral/Røysa. 

Det er fin oppkjørt vei fra Brannstasjonen til Åseral (det er skiltet). Stien deler 

seg ganske fort og det går en sti bortover – skiltet til Røysa. Denne stien går 

parallelt med veien langs Tinnsjøstranda. Stien til Røysa er flat, mens stien til 

Åseral er stigende.  

 

Atrå 
 

Lysløypa ved Skolen/Sportsplassen 

Lysløypa starter ved Atråhallen og går innover i skogen. Det er gode 

parkeringsmuligheter ved hallen. Det er en rundløype som er veldig fin å gå 

både på truger og på ski. Hver tirsdag er det treningsrenn for barn.  

 

 


