Topptur til Liråsen med rundtur
mellom Nedre Ås og Steinsland
Ta E18 til avkjørselen til Kjevik og følg vei 41 mot Birkeland. Ved Boen bro ta til venstre på vei 254
og følg denne til vei 252 mot Oggevatn, hvor du tar til venstre. Følg vei 252 videre til veikryss vei 253,
forbi Svaland ca 2 km til start sør for Nedre Ås. Følg merket driftsvei vestover. Ved skilt tar du en
avstikker på 60 m for å se en spennende steindemning. Videre treffer du skilt Liråsen. Den avstikkeren
er verd sin svette. Hele turen videre er godt merket og har mye flott natur. Ca 800 m før Nedre Ås
kan du som utfordring finne «Dire-steinen» som er merket på kartet. Den er ca 10 m høy og en
utfordring å klatre. Fra skolen på Ås går du ned asfaltvegen ca 50 m og ta inn på kjerreveien til venstre.
Følg denne 150 m til steinvarde på venstre side. Her starter en sti som fører rundt Eikåsen og ned til
utgangspunktet.

Turkart: Birkeland (1:25 000)
Lengde: 8,0 km
Tur gjennomført:

TURER FOR
FRILUFTSFOLK

ka for deg som ønsker nye opplevelser i naturen.
e turer allerede, eller er en nysgjerrig nykommer i
ndet? Her er det noe for alle. En ivrig turgjeng med
ar tråkket seg gjennom det meste av heielandskapet
d. Mange mil og flotte turer er samlet opp over flere
vt tursinn – hvor skal neste turen gå? Din neste tur
forslagene i denne boka.

deg utenfor allfarvei. Felles for de utvalgte turene er
vanlige turveger, stier og tråkk. Tvert imot går de
med til nye og flotte utsiktspunkter, rasteplasser,
mle tider. De gode opplevelsene venter på deg.
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