
Turmå låksjonen 2019 

Turmålaksjonen arrangerast i år for ellevte gong! Det er grendeutvala som har valt ut turmåla. Turmåla skal vere ein inspirasjon til å kome seg ut og bli kjent med 

nye stader i bygda. Ved turmåla er det plassert ut «FYSAK-kasse» med turbok. Skriv gjerne namnet ditt i boka og bli med på trekning av premiar. Kassene skal 

vere på plass i terrenget kring 1. juni – 6. oktober. Dei blir tatt ned att like etter haustferien. Ønskjer du å gå til fleire turmål? Sjekk ut Trimpoeng-konkurransen i 

sommar på http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/ eller last ned Trimpoeng på din smarttelefon. 

For turbeskrivingar sjå turheftet «På tur i Lesja», tur-appen Outtt eller www.outtt.com/lesja. På Instagram kan du gjerne følgje profilen @turilesja og bruke 

emneknaggen #turilesja og #trimpoenglesja på dine turbilete frå Lesja. 

Vi ønskjer alle ein riktig god tursommar i Lesja! 

 

Turmål Grend Beskriving 

Rånå - Brøstdalen Bjorli/Rånå Tur nr. 4, s. 17 i turguiden. Kassen heng eit lite stykke opp i sykkelstigen før du kjem ned på traktorvegen bak Sagelva 
vasskraftsenter. 

Brennhøe Bjorli/Rånå Start frå parkeringsplassen i Rånå. Gå stigen mot Asbjørnsdalen, så vidare til Tverrbekkan/Høgranden. Det står saltautomat 
50 meter frå stigen. Ta til venstre og gå mot toppen. Rød merking. Kassen står ved høgde 1060 moh, like vest for sjølve 
toppen av Brennhøe. Her har det vore samlingsgard for tamrein den gongen det var tamreindrift i Reinheimen, avvikla i 
1965, og frå her er det restar etter ei taubane som gjekk ned til Rånå. Turen tek ca. 1,5 time. 
 

Tiurhaugan Lesjaskog Utgangspunkt i tur nr. 16, s. 31 i turguiden. Start ved Dambrua og gå mot Raudbergan og Kampen. Etter ca. 1,5 km tek du 
av til høgre. Følg skilting. 

Nordre høe Lesjaskog Utgangspunkt i tur nr. 13, s. 28 til Enstadsetra i Grøndalen. Følg skilt og stig vidare oppover langs Seterbekken og inn i 
Seterbekkbotnen. Følg skilt austover og opp på høa frå sørvestsida. Turen er ca. 6 km ein veg. Turen kan gjerast kortare, 
men brattare, rett opp frå Raudbergan eller Grønvesetra. 

http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/
http://www.outtt.com/lesja


Gruvlisetre Lesjaverk Ta utgangspunkt i tur nr. 20, s. 35 og/eller tur nr. 19, s. 34.  
 

Nordmannsetre Lesjaverk Start frå Lesjaverk kyrkje. Gå austover skilta Gamle kongeveg til du passerar fe-riste, følg skogsbilvegen nedover 
til høgre til du kjem til den andre brua, Morkabrua, og inn på grusveg. Gå til venstre og følg denne austover ca. 
500 m opp til krysset like før Skråkklia fellesseter. Ta til høgre i krysset og følg denne skogsbilvegen til 
Nordmannsetre. Kassen heng like før seterhusa. Turen er ca. 3 km ein veg. Turen er egna for barnevogn og 
terrenggåande rullestol. Parkering ved kyrkja. 

Lorfossen 
 

Nordmo Sjå tur nr. 36, s. 55. Kassen er ved gapahuken ved Lorfossen. 

Gamle Haukrust veg Nordmo Tur nr. 35, s. 54. Kassen er ved snuplassen på Haukruste. 
Ulvaholen Lyftingsmo Sjå tur nr. 40, s. 59. Kassen er ved gapahuken i Ulvaholen. 

 
Plass-setre Lyftingsmo Tur nr. 39, s. 58. Kassen er ved Plass-setre. 

 
Flagestadhågån Kyrkjebygde Sjå tur nr. 44, s. 65. Du kan starte turen frå Lesja sentrum, Aurstad eller gå skogsbilvegen ovanfor byggefeltet. 

Frå sentrum følgjer du stigen mot Aurstad. Etter ca. 1,5 km kryssar du eit bekkefar. Fortset til du ser ei grind til 
eit jorde på høgre side. Gapahuken ligg rett opp frå her. Skogsbilvegen følgjer du til ende og fortset på stigen 
som vil ta deg heilt frem til gapahuken. Frå Aurstad passerer du Holsbrekkdroget og vil få auge på gapahuken 
opp til høgre. Kassen heng litt ovanfor gapahuken, på austsida. 
 

Veslgutstein Kyrkjebygde Tur nr. 47, s. 68. Kassen er ved minnesmerket ved Veslgutstein. 
 

Andbergshøe Bø Sjå tur nr. 52, s. 75. Kassen er på varden på toppen. 
 

Karisetre Kjøremsgrende Tur nr. 51, s. 74. Kassen heng på eit tre. 
 

Høgsetre Kjøremsgrende Sjå tur nr. 57, s. 80. Kassen er ved setrene. 
 

Last ned appen Trimpoeng på din smarttelefon. 

Se også http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/ 

http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/

