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Tid for turskattejakt 
Er vi ikke heldige som bor i Ås? En feiende 
flott og flat kommune med slakt bølgende 
kulturlandskap, fine skogsterreng og mye 
interessant forhistorie. Ja, til og med litt 
kystlinje har vi i Ås!
 
Kjenner du kommunen ut og 
inn, eller er tiden inne for 
å ta en turskattejakt i 
egen hjemkommune? 
En turskattejakt er 
en morsom oppda-
gelsestur hvor du 
kan oppdager nye 
steder. Kanskje 
du oppdager noen 
små perler du får 
lyst til å komme 
tilbake til? På vår 
ferd gjennom kommu-
nen har vi lært mye nytt. 
Visste du for eksempel at 
storplenen på UMB er oppkalt 
etter ”the Great Lawn” i Central Park? 

Noen ganger er det fint å legge ut på 
turskattejakt alene. Du kan da vandre av 

gårde og fabulere over livets små og store 
rariteter, gleder og sorger. Noen ganger er 
det fint å ta med venner på en tur i nytt ter-
reng. Kanskje du kjenner at hjertet banker 
litt ekstra før du finner turskatt-tavla, og 

kanskje beina blir litt slitne hvis du går 
litt feil? Uansett – gi aldri opp!

Unn deg noen gode 
pauser på turene. Hva 

er vel bedre enn en 
rast rundt et bål, el-
ler på en benk med 
matpakke, termos 
og drikkeflaske?

Vi håper alle små 
og store Ås-innbyg-

gere tar seg tid til å 
bla i heftet, finne noen 

turer og ikke minst sette 
av litt tid til skattejakt! Har 

du lyst på turskattdiplom kan du 
notere kodene du finner på turskatt-tavlene 
på kontrollkortet på side 37. Klipp det ut og 
send det inn. 12 skatter eller flere gir flott 
turskattdiplom! 

Ås idrettslag ønsker alle god tur!

Turskattheftet er laget av Ås idrettslag. Redaktør: Grethe Johnsen. Turtekster: Håvard Steinsholt. Kart: Kristen Treekrem. Layout og 
trykk: Benjamin Sats & Trykk DA.  Bidragsytere: Ivar Maalen-Johansen, Jo Inge Fjellstad, Kristin Treekrem, Kjell Blomseth og Olav Høibø.
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- bruk kart og kompass
Kart og kompass kan være en god hjelp i jakten på de ulike turskattene.
Her er en rask innføring i det viktigste. 

Hvordan finne turskattene? 

Kartene i dette heftet er utsnitt av Ås ILs 
turkart over Ås kommune. Kartet kan kjøpes 
hos Erik Johansen og Boksmia på UMB. 

Kartet gjengir terrenget
Kartet er en forminsket tegning av 
terrenget. Kartet tar bare med de viktigste 
detaljene. Husk at kartet er en forenkling 
av virkeligheten. Derfor kan du for 
eksempel finne småstier og tråkk i 
terrenget som ikke er med på kartet ditt. 

Orienter kartet
Å orientere kartet vil si at du holder 
kartet slik at det som ligger rett foran deg 
i naturen, også ligger rett foran deg på 
kartet. Orientere kartet kan du gjøre uten 
kompass hvis du har noen kjente punkter 
der du befinner deg.

Kompasset
Den røde nåla i kompasshuset peker alltid 
mot nord. Nord er øverst på kartet. Hvis 
du skal orientere kartet med kompasset, 
legger du derfor kompasset oppå kartet 
og dreier kartet til den røde nåla peker 
mot øverste kant på kartet. Når 
du ser mot nord, blir sør bak 
deg, øst til høyre og vest til 
venstre.  

Himmelretningene 
uten kompass
Sola står i sør klokka 12. 
Dersom sola er borte, kan 
du se på maurtuene. De er 
nesten alltid vendt sørover. 

Trærne har gjerne kraftigere greiner på 
sørsiden.

Holdepunkt er et sted på kartet der du er 
sikker på hvor du er (stikryss, grøftemøte, 
kraftledning e.l.). Det er alltid lurt å starte 
ut fra et sikkert holdepunkt. 

Kartkontakt
Når du beveger deg og vil følge med på 
kartet, er det lurt å holde tommelen på 
kartet der du er. Hold kartet orientert og 
flytt tommelen på kartet etter hvert som du 
beveger deg fra holdepunkt til holdepunkt. 
Du må nok brette kartet en del for å få til 
dette, men tommelgrepet øker tryggheten i 
orienteringa.

Målestokken sier noe om hvor langt 
1 cm på kartet er i terrenget. En målestokk 
på 1:25 000 betyr at 1 cm på kartet er 250 
m i terrenget. Kartene i dette heftet er i 
målestokk 1:25 000.

Ekvidistansen er den loddrette avstanden 
mellom høydekurvene på et kart. Der høy-

dekurvene ligger tett, er det bratt. På 
kartene i heftet er det 10 meter 

mellom hver høydekurve.

Karttegn 
På de fleste kart finner du 
en oversikt over hva de 
ulike karttegnene betyr. 

Prøv og lær deg de vanligste 
som veier, stier, vann, elver/

bekker og høydekurver. 
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«Ut på tur»-tavler og piler
Har du sett de store, flotte karttavlene som har 
kommet opp flere steder i kommunen?

Tavlene er satt ut av Ås kommune. De viser tur-
muligheter og aktivitetsmuligheter i kommunen. 

Det er plassert ut to store hovedtavler: en ved kino-
tavla i Ås sentrum og en ved parkeringsarealet ved 
Sjøskogen skole på Vinterbro. Ved de vanligste 
inngangsportene til turterrengene er det plassert ut 
undertavler med mer detaljert informasjon om tur-
mulighetene i området, områdets særtrekk, samt 
plikter og rettigheter vi har når vi ferdes i naturen.

Er du ukjent i områdene er det mulig å følge hen-
visningspiler med fargekode ut fra hovedtavlene i Ås 
sentrum og Vinterbro frem til undertavlene. Ta en 
sving innom en av hovedtavlene på neste handletur!

Karttegnene

Foto: G. Johnsen

Foto: G. Johnsen
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– flott kultursti og 
snart gjengrodd 
historie 
Du skal lete lenge før du finner mer 
varierte turstier, bedre utkikks-
punkter og brattere bakker enn i 
dette fantastiske turområdet. Kopås, 
helt nordvest i kommunen, er likevel 
dessverre ukjent for mange.
 
Parkér i grusgropa ved Fåle. Her kan du 
titte ned på Pollevannet. Vannet var en 
fjord til ut på 1600-tallet, med industri 
og handelsvirksomhet. Innsjøen er nå et 
naturreservat med et rikt fugleliv.  
Ta hytteveien oppover fra P-plassen (ikke 
ned mot Pollevannet). Følg merket kultur-
sti til venstre og bratt opp til Kopås – et 
bergplatå med flott utsikt sørover indre 
Bunnefjord. Her finner du ”Turskatt-tavla”.  
I daldraget nordøst for åsplatået ligger en 
gammel mølledam med sinnrikt vannren-
nesystem ovenfor, i tillegg til en husmanns-
plasstuft, ”Jorddammen”. I neste daldrag 
ligger Labråtenbekken med 
kommunens høyeste fossestryk (85 meter) 
ned mot Pollevannet. Enda lenger nord 
ligger Labråten, som skal være en av de 
sørligst kjente finneplasser i Norge. Når 
du har kopt (sett) nok, går du stien videre. 
Inntil stien ligger en gravrøys fra bronse-
alderen. Gå fram til ”kongeveien”, ta denne 
ned bakkene til Kjærnesveien og tilbake til 
utgangspunktet. Har du god tid, anbefaler 
vi å ta ”kongeveien” nordover ca. 1 km. 
Du kommer da til en flott utkikksplass 
hvor du kan nyte utsikten og en god kopp 
kakao. 

� KOPÅS

Foto: I. Maalen-Johansen
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TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Fålemarka, helt nordvest i Ås 
kommune.

Hvordan komme seg dit: 
-  Med bil/sykkel: Ta Kjærnes-

veien fra riksvei 156. Kjør ca. 
800 m. Ta Fåleveien til høyre 
rett etter toppen. Følg veien 
ned til P-plassen i grusgropa.  

- Kollektivtransport: Bussrute 
mellom Oslo og Drøbak, 
stoppested ”Askehaug”.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 
1:30 000 eller orienterings-
kartet ”Svartskog sør”.

Terreng: 
Bratt terreng, høytliggende 
furuskog, frodig løvskog i 
kulturlandskapet. Fantastisk 
hvitveisblomstring på våren. 

Turlengde: 
2,0 km (rundturen).

Tips: 
Ta med fuglebok og kikkert. 
Våtmarksområdet rundt Polle-
vannet byr på et rikt fugleliv.

Foto: G. Johnsen
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� NØSTVEDTFUNNET 

TURSKATT-FAKTA

Hvor:  Sjøskogen, 0,5 km nordvest for Vinter-
brosenteret.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Ta av ved Vinterbrosenteret 

og fortsett Sjøskogenveien frem til barnehagen 
som ligger på høyre hånd etter 600 meter.

- Kollektivtransport: Bussrute mellom Oslo og 
Drøbak, stoppested ”Sjøskogen”.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000 eller 
orienteringskartet ”Svartskog sør”.

Terreng: Veier i boligfelt. Greit med barne-
vogn og rullestol.

– steinalderboplassen ved Sjøskogen 
Bli med på en tur tilbake til stein-
alderen! Som en ekte Ås-innbygger 
må du jo ha vært her. Ta gjerne med 
barna eller barnebarna slik at de 
stiller litt forberedt når steinalderen 
blir tema på skolen.

Området i Ås ved Bunnefjorden og særlig 
fra Pollen opp mot Vinterbro har en stor 
tetthet av boplassfunn fra steinalderen. 
Det er nå 120 år siden det første store 
arkeologiske funnet ble gjort på Sjøskogen. 
Sjøskogen hadde samme eier som Nøstvedt 
– så derfor ble fun-
net noe upresist kalt 
Nøstvedtfunnet. 
Funnet dreide seg 
om en stor mengde 
økser – noen 
halvferdige og noen 
slepne med den 
spesielle formen 
som er avbildet i Ås 
kommunevåpen. Man 

regner med at funnstedet lå i sjøkanten den 
gangen. Seinere ble tilsvarende redskaper 
funnet mange andre steder i Sør-Norge 
– og en begynte å snakke om en Nøstvedt-
kultur. Funn andre steder tyder på at man 
begynte et visst jordbruk allerede på denne 
tiden. Nyere funn i området kan tyde på at 
det har vært nærmest et tettsted her for 
6000–7000 år siden. 

Parkering kan skje ved barnehagen i 
Sjøskogenveien. Gå sørover og inn 
Hareåsen fram til Elgjartunveien. Ta denne 

sørover til friom-
råde/forminneom-
råde med plakater. 
Her finner du også 
”Turskatt-tavla”. 
Gå tvers gjennom 
området mot vest. 
Du tar så Eikelia og, 
selvfølgelig, Stein-
alderveien tilbake til 
Sjøskogenveien. 

Turlengde: 1,0 km (rundturen).

Veier videre: Legg ut på en langtur! Ta 
Elgjartunveien nordover til ”Ut på tur”-tavla og 
tursti til venstre som fortsetter rundt Polle-
dalen og langs Pollevannet. Følg veien 400 
meter nordover mot Kjærnes, ta til venstre 
inn Kjellveien, forbi Grevlingveien til Strand-
enga ned til sjøen. Deretter sørover på sti til 
Breivoll. Vei og sykkelvei om Nesset og gangvei 
tilbake til Vinterbro.

Tips: Avslutt dagen med en badestopp på Brei-
voll. På vinteren hender det at isen legger seg 
på Bunnefjorden. Benytt da muligheten til å ta 
en isfisketur eller en skøytetur på fjorden. 

Foto: K.Treekrem
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Foto: K. Treekrem

Foto: G. Johnsen
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3 STUENE 
– kongelig tur på Kongeveien
Litt kongelig anlagt? Du kan faktisk ta
penskoene på denne turen, og er du
heldig får du også servert deilige vafler
med dronningsyltetøy på Stuene. 

Fra parkeringsplassen og ”Ut på tur”-tavla 
ved Gardmannsbråten rusler du nordover 
langs den Fredrikshaldske Kongevei. Langs 
veien (rett nord for parkeringa) ligger noen 
firkanta tørrmurte fundamenter etter lan-
dets første telegraflinje. Deretter krysser 
du Svartbekken – der et røveri med mord 
skal ha skjedd engang. Etter 1,3 km tar du 
vei til høyre. Lenger framme langs Konge-
veien ligger rester etter flere skanser inne i 
skogen. Her lå de lokale soldater i bakhold 
vinteren 1716. Svenskehæren med 

Carl XII var på vei. Han hadde overnattet 
på Ås prestegård. De norske soldatene 
hadde sagd gjennom trærne langs veien 
– med et rykk i et tau skulle trærne falle i 
hodet på svenskene. Svenskene tok imid-
lertid ikke veien gjennom Nøstvedtmarka, 
men tok av ved Nordby kirke, gikk ned til 
fjorden og inntok Christiania fra isen. Det 
ble altså ikke noe slag i Nøstvedtmarka, 
men et erstatningsoppgjør til skogeierne.

Stuene var navn på tre husmannsplas-
ser under Nøstvedt. Følg veien gjennom 
Sørstuene og ned til Nordbyspeidernes 
gjenreiste hus etter brannen i 2005. Der 
det er husrom, er det (vaffel-)hjerterom!
Her finner du ”Turskatt-tavla”.

Foto: I. Maalen-Johansen



��

TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Nøstvedtmarka, nordvest for 
Ski sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Ta Ny-

gårdsveien parallelt med E18 
nordover fra ”da Vinci-brua”. 
Veien går over i Gamle 
Kongevei. Parkeringsplass ved 
Gardmannsbråten, 1,5 km fra 
”da Vinci-brua”. 

- Kollektivtransport: Buss 
Ski – Vinterbro, stoppested 
”Gamle Kongevei”.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 
1:30 000 eller orienterings-
kartet ”Nøstvedtmarka”.

Terreng: 
Koselig skogslandskap. Emil-i-
Lønnberga-land ved Stuene. God 
grusvei. Akseptabel veistandard 
for barnevogner og rullestoler.

Turlengde: 
2,1 km (en vei).

Veier videre: 
Gå tilbake ned bakken og Kon-
geveien nord til motorveibrua 
(Dalsbrua). Vei i tre etasjer (ny 
E6 i tunnel under oss)! Stein-
hvelvbrua ble reist 1812, gjenreist 
1991. Tilbake går du opp mot 
Nøstvedt og deretter sørover 
på vei og sti under kraftlednin-
gene tilbake til utgangspunktet. 
Fra Gardmannsbråten kan du ta 
en ekstratur østover og opp til 
vanntårnet på Bollerudåsen; Ås’ 
høyeste punkt 179 m.o.h. Ikke så 
voldsomt kanskje, men 7 meter 
over Danmarks høyeste!

Tips: 
Ta en spasertur over ”da Vinci-
brua” på veien hjem.
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4 VARDÅSEN I NORDBY
 – panoramautsikt mot Oslo og fjerne åser

Det er fantastisk utsikt også i Ås – du 
må bare oppsøke de rette plassene! 

Parkeringsplass ved Nordby kirke. Gå den 
gamle bygdeveien nordover forbi Nordby-
tunene og inn i skogen. Dette er et vinter-
alternativ for Kongeveien, blautområdet 
nede i bunnen ved pukkverket kunne bare 
krysses med tele i bakken, derav navnet 
”Vinterbro”. Ta stien til venstre langs 
det flotte steingjerdet og kulturstien til 
Nordby Rotary. Ta til høyre etter dam-
men. Etter hundre meter kan du ta en 
avstikker ut på et berg til høyre. Her er 
det helleristninger (skålgroper) fra bronse-
alderen. Fortsett stien oppover åsen. Du 
ser gravhauger inn til høyre. Fra Vardåsen 
på 170 m.o.h. er det vakker utsikt vest- og 
nordover. Fra rasteplassen rett nedenfor 
kan en på klare dager se både Norefjell og 
Holmenkollen. 

Navnet ”Vardåsen” kommer trolig av at 
det ble fyrt store bål her som et 
varslingssystem om angrep på landet. Nå 
er det neppe sikt mellom vardåsene i Ås 
og Nordby. I historiske dokumenter 
nevnes imidlertid en ”Valås” under 
Aschjem. Hvis det da er snakk om høyden 
med vanntårnet i Aschjemskauen, blir det 
straks system i det hele! 

Fortsett stien nordover bratt ned til grus-
gropa. Her finnes skjell i sanda (gammel 
strand). Gå gjennom grusgropa og østover 
ut til skogsveien. Ta så sørover til vann-
tårnet med ”Turskatt-tavla”. Flott utsikt mot 
”da Vinci-brua” og kulturlandskapet i øst.
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TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Vardåsen, Nordby, 1 km nord for 
Nordby kirke.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Parkering ved Nordby 

kirke. Sykkelveier fra Ski og Ås.
- Kollektivtransport: Buss Ski–Vinter-

bro, stoppested ”Nordby kirke”.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Nordby”.

Terreng: 
Blandingsskog. Fururabber på 
toppen. Fine stier.

Turlengde: 
1,5 km (rundturen).

Veier videre: 
Følg den flotte kulturstien til Nordby Rotary 
hele veien rundt.

Tips: 
Flott søndagstur etter gudstjenesten i Nordby 
kirke eller lørdagstur før bad på Nordbytun.

Foto: I. Maalen-Johansen
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5 SALSTEIN 
– ble trollhesten til stein?

TURSKATT-FAKTA

Hvor:  Holstadmarka, vest for E18 mel-
lom Holstad og Nygårdskrysset (Verken). 
2 km sørvest for Ski sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Ta inn Valhallveien fra 

Nordbyveien. Parkering ved Solberg 
skole. Fine sykkelveier både fra Ås, 
Vinterbro og Ski.

- Kollektivtransport: Buss mellom Ski og 
Vinterbro, stoppested ”Nygårdsåsen”.

Kart: Turkart over Ås kommune 
1:30 000 eller orienteringskartet 
”Holstadmarka”.

Terreng: Flatt, med variert kulturskog. 
Sti og grusvei. Du kan sykle nesten hele 
turen.

Turlengde: 1,5 km (en vei). 

Tips: Finn Salsteinen! Er du ute på 
trolltur finner du sikkert forsteinete 
trollunger rundt omkring også.

Turområdet mellom E�8 og Søndre 
Tverrvei er spennende. Her rusler 
skogens konge rolig rundt. Kanskje 
han lurer på hvorfor ikke det er flere 
tobeinte å se? Er de redd for trollene i 
området?

Parkering ved Solberg skole. Ta vei og sti inn 
i skogen sørover fra skolen. Når du kom-
mer fram til skogsveien, tar du til venstre 
fram til krysset sør for Rismyra der ”Ut på 
tur”-tavla står. Her er det merket sti sørover 
til Salstein. Vel halvveis kan du skimte 
noen groper vest for stien. Det er trolig 
tuftene av gården Gate som ble øde 
etter svartedauden. Gate har navn etter 

en gammel vei gjennom området. Rester av 
den kan ses som en fure nord for krysset. 
”Turskatt-tavla” ligger ved tuftene og stein-
gjerdene etter husmannsplassen Salstein. Det 
bodde folk her fra slutten av 1700-tallet og 
nesten fram til 1900. På åkrene står nå gam-
mel skog. Husmannsplassen har navn etter 
en salformet stein som ligger vel 100 meter 
sørøst for tuftene. Steinen har alltid vært 
grensepunkt mellom storgårdene Holstad, 
Kjølstad og Ris. Men du synes kanskje den 
minner mest om en liten forsteinet hest?



�5
Foto: I. Maalen-Johansen
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6 SYVERUDBEKKEN 
– jungel av or, ask, hegg og vier
Syverudbekkens fossefall og dens fine, 
stille meandere (elvesvinger) på fla-
tene nedenfor gir deg kanskje jungel-
følelsen? En varm sommerdag når den 
fuktige lufta trykker under de store og 
frodige lauvtrærne er plutselig Ama-
zonas bare et steinkast unna.

Parkér ved Årungen rostadion. Ta tvers 
over Syverudveien ved ”Ut på tur”-tavla, og 
inn Lion’s tursti (som du følger hele veien). 
På den frodige kollen til venstre lå engang 
en engelsk park der Knut Hamsun spa-
serte med prestefru Storjohann. Etter å ha 
skrevet ”Svermere” med vovede skildringer 
(som ikke minst omfattet en prestefrue), 
var dikteren ikke lenger velkommen på 
prestegården. 

Du krysser flere gjerder. Husk å stenge 
leene etter deg. Fortsett veien rett øst. Ta 
første sti til høyre og følg sørover inn i ”jun-
gelen”. For 50 år siden var dette et beite-
landskap. Syverudbekken graver stadig nye, 
svingete løp. Det er lett å miste retningsfø-
lelsen der bekken svinger ut og inn fra stien 
i ”alle” retninger. Følg stien opp på ryggen 
til ”Turskatt-tavla” ytterst på ”nesa”. Dette 
var bremsebakken på en hoppbakke i lia 

mot øst. Barskogen til høyre var potetløkke 
på Syverud. Gå tilbake og ned hønsestigen 
mot fossen. Rett ved brua skimtes murene 
etter et sagbruk. Lenger opp sto ei mølle. 
Går du turen etter regn, er det fine forhold 
for Ole-Brum-pinne-leken her! Følg merket 
sti til den gamle demningen over fossen og 
videre langs elva opp stien mot sør, over 
brua og opp til kjerreveien. Her er du på ei 
flate – bunnen av Stor-Årungen. Moreneryg-
gen som demmer sjøen i nord var engang 
langt høyere. Følg kjerreveien til venstre og 
tilbake via Syverudtunet. 

TURSKATT-FAKTA

Hvor:  Årungen rostadion, 3 km nordvest for 
Ås kirke.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Syverudveien forbi Ås kirke, 

eller fra Vassum. Skiltet Årungen rostadion.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000.

Terreng: Frodig lauvskog, bred sti, men litt 
leirete her og der.

Turlengde: 2,0 km (rundturen).

Veier videre: Ta til høyre på tilbaketuren når 
du kommer til kjerreveien, gå forbi Kjærsrud, 
deretter ned bakkene og du havner til slutt på 
Syverudveien ved Lurenga. Ta grusveien eller 
tursti ned til rostadion tilbake. 

Tips: Det er utgitt en bok over fugler ved 
Årungen: ”Vingeslag ved rostadion” av Arild 
Andersen. Bli Årungen-ornitolog, du også!



�7
Foto: K. Blomseth
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7 KINNSÅSEN
 – finner du den ”bekvemme” hula?
Vi inviterer deg med på hulejakt på 
Kinnsåsen. Ikke mange vet om hula, 
men kanskje vår beskrivelse kan 
hjelpe deg til riktig sted? 

Parkér ved rostadion. Ta stien sørover 
langs jordekanten ved Årungen, over ei 
flott trebru og fram til friarealet på Berg. 
Hold mot sjøsiden av plenene. Stien 
fortsetter langs vannet i en 
morsom trasé. Den røde 
hytta over deg ved Berg 
gård står på murene til 
huset der Hamsun i sin tid 
holdt hus. Berg gård var 
i første del av 1900-tallet 
Berg sanatorium. Du kom-
mer nesten ut på Syverud-
veien igjen, men ta stien på 
sjøsiden av Lilleberg, brua 
over Norderåsbekken og 
fram til rasteplassen på 
tangen. Herfra følger stien 
bukta fram mot Kinnsåsen. 
Gården Kinn lå rett opp for 
bukta inntil Syverudveien. 
Alle husene ble revet på 
1970-tallet. Ta stien langs 
vannet over søkk og knau-
ser fram til svaberget og 
”Turskatt-tavla” på odden. 
Følg stien videre mot sør 
langs vannet, rundt hele 
åsen og tilbake til rostadion. 

Sorenskriver Behmann 
skriver i 1743 at det finnes 
en hule på østsiden av Kinn-
såsen. ”..een smal og snever 
Indgang, og naar en Mand 

kommer ind der igjennom, er det et stort Rum, 
bequem for en 20 a 30 Persohner”. 

Kinnsåsen bærer også navnet Kølaåsen, 
trolig fordi bergarten er mørk amfibolitt. 
Den er kalkholdig – og derfor er vegeta-
sjonen spesiell på åsen. Her blomstrer 
blåveisen i store mengder om våren.

Foto: K. Blomseth
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TURSKATT-FAKTA

Hvor: 
Årungen rostadion, 3 km nordvest 
for Ås kirke.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Syverudveien 

forbi Ås kirke, eller fra Vassum. 
Skiltet Årungen rostadion.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 
1:30 000 eller orienteringskartet 
”Ås sentrumsområde”.

Terreng: 
Sti i kulturlandskap.

Turlengde: 
2,8 km (rundturen). 

Veier videre: 
Gå eller sykle hele sjøen rundt! 
Det er ikke mange meterne som 
må trilles med sykkel.

Tips: 
Kinnsåsen med hule er et velvalgt 
turmål for barnefamilien eller 
skoleklassen! Kanskje dere kan 
avtale bruk av grillene ved 
Meierihytta på toppen av åsen.
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8 FJØSERÅSEN 
– der 
kommunegrensa 
slår krøll
Fjøseråsen er en flott furukolle”oase” 
midt i kulturlandskapet! 
Vi kan anbefale bær- og sopptur på 
den rette årstida. 

Finn en parkeringsplass ved lagerområdet 
ved Fjøserkrysset (rv. 152 x Klommestein-
veien). Følg boligveien opp bakken – forbi 
alle boligene og videre langs jordekanten. 
Denne veien er for øvrig en fin sykkeltrasé 
mellom Ås og Drøbak. Rett før du kom-
mer helt ut på jordet tar du stien inn i 
skogen til høyre. Ta opp til høyre igjen rett 
før kraftledningen. Etter ca. 100 meter, i 
bekkedraget til høyre, møtes Frogn og Ås 
og Frogn og Ås i ett punkt. Det vil si at 
eiendommen vestre Fjøser ligger som en 
øy i Ås med kun dette punktet i kontakt 
med resten av Frogn. Før 1918 var det 
enda mer rot. Ås eide deler av dalsenknin-
gen ned mot Skiphellebukta ved sjøen – ja 
til og med en eiendom på Hurumlandet 
hørte til Ås! 
Vel oppe på ryggen tar du til venstre, krys-
ser under kraftledningen, og går videre opp 
på en flat kolle med åpen og fin furuskog. 
Dette er åsens 
høyeste punkt. Her 
finner du ”Turskatt-
tavla” litt øst for 
stiens toppunkt. 
Vi anbefaler en 
matpakkestopp ved 
”Turskatt-tavla” og 
det gamle trig-punktet. Foto: K. Blomseth

Foto: G. Johnsen
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TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Fjøseråsen, 4 km vest for Korsegården.

Hvordan komme seg dit:
- Med bil/sykkel: Riksvei 152. Fin 

kultursykkelvei fra Ås (se tur 9).
- Kollektivtransport: Buss Ås–Drø-

bak, stoppested ”Fjøser”.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Fjøseråsen”.

Terreng: 
Furukolle. Gode stier.

Turlengde: 
1,0 km (en vei). 

Veier videre: 
Sykkelturer mot Drøbak, Hvitsten 
og Vestby.

Tips: 
Kjøp jordbær ved Klommestein. 
Bærene smaker utmerket på toppen 
av Fjøseråsen.

Foto: G. Johnsen

Foto: K. Treekrem
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9 RISHAUGEN
 – storhaugen på toppen

Vi anbefaler en lettråkket sykkeltur 
gjennom frodig, vakkert jordbruks-
landskap. Avslutt turen med å la idéene 
blomstre og bekymringene fare i 
”stresslessen” i solsida ved Haughaugen! 

Utgangspunktet er Brønnerud skole. Korse-
gården (korset/krysset mellom Kongeveien 
og veien til Drøbak) var engang sentrum i 
Follo, med skysstasjon, rettslokale og arrest. 
Ta Kongeveien (Gamle Mossevei) sørover. 
Etter ca. 2 km tar du Revjatoppen bru over 
motorveien og gårdsveiene vestover forbi 
Iversrud, Myrer og siden nord forbi Venner-
skål fram til riksvei 152. Ta sykkelveien mot 
øst til drikkefontenen. Vi er på Vestre Holstad 
gård. Mellom sykkelveien og riksveien ruver 
Rishaugen (”den store haugen”) – den største 
gravhaugen i Ås. ”Turskatt-tavla” står ved 
drikkefontenen. 

Rishaugen er kjent for sitt sagn om den 
vakre underjordiske Herlaug fra haugen som 
forelsker seg i menneskegutten Åsulv. Via 
store prøvelser oppnår Herlaug å bli omgjort 
til menneske – bare for å bli avvist av Åsulv 
– som aner at noe er feil. Herlaug dør av 
kjærlighetssorg. Vi skal imidlertid sykle videre. 
Ta en stopp ved den neste haugen, Haug-
haugen. Hvordan fikk de den enorme bauta-
steinen opp på toppen? Steinen har hellerist-
ninger (skålgroper). Dette er altså et dobbelt 
kulturminne; ristningene er kanskje 1000 år 
eldre enn haugen! Trill videre mot 
Korsegården.

TURSKATT-FAKTA

Hvor: Vestbygda, vest for E6.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Riksvei 152 med sykkelsti.
- Kollektivtransport: Buss Ås–Drøbak, stop-

pested ”Brønnerud skole”.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000.

Terreng: Grus- og asfaltvei. Storslått jord-
brukslandskap.

Turlengde: 8,3 km (rundturen).

Tips: Under navnet ”Kulturgården” foregår man-
ge slags arrangementer på Holstad gård. ”Kruk-
kegården” på Treider er også verdt et besøk.

Foto: K. Blomseth
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Foto: K. Blomseth
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– på toppen av Falsens park
Bli med på en historisk vandring i det 
mest brukte turområde i Ås! En ekte 
Ås-bu bør jo være godt orientert om 
utviklingen av NLH, UMB og den fine 
parken.

Parkeringsplass ved GG-hallen sør for 
Meierikrysset, riksvei 152. Gå Herumveien 
mot krysset. Et sted mellom Eika og krys-
set lå husmannsplassen Åsbråtan. I 1865 
døde alle på plassen i kolera – utenom 
kjerringa. Jordet heter derfor Kjerringjor-
det. Vel over krysset har du NLHs gamle 
meieri til venstre. Fortsett til det nyere 
Matfagbygget bakenfor. Her lå NLHs 

opprinnelige gårdsbruk. Det brant i 1947. 
Gå videre mot Andedammen og gjennom 
Ut-tunet (UMB-tunet). Ta ned bakken og 
stopp foran Urbygningen, bygningen med 
uret. Storplenen til venstre er en del av 
Moens parkplan fra 1920-tallet; Nordens 
største neo-klassiske park. Plenen er opp-
kalt etter ”the Great Lawn” i Central Park, 
New York. Still deg på kumlokket foran 
inngangen og se hvordan aksene møtes 
her. Fortsett videre langs Urbygningen og 
forbi Tårnbygningens kortvegg. Falsenstøt-
ta rett fram ligger omtrent der sorenskri-
ver Falsens hus lå da Grunnlovsutkastet 
ble skrevet i 1814. Ta til høyre før Tårn-
bygningen og kryss diagonalt over veien 
– som er den eldste E6; Den Fredrikshald-
ske Kongevei. Du tar stien opp til top-
pen av kollen som heter Fougnerhaugen. 
”Turskatt-tavla” er i stikrysset på toppen. 
Kollen hadde den eldste parken på UMB, 
med fine slyngede stier og beplantninger. I 
dag er kollen et arboretum; en samling av 
fremmede treslag og busker. 

TURSKATT-FAKTA

Hvor:  UMB-parken. 2 km vest for Ås stasjon.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Riksvei 152 til Meieri-
 krysset/ GG-hallen.
- Kollektivtransport: Buss Ås–Drøbak, stop-

pested ”Universitetet i Ås”.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Ås sentrumsom-
råde”.

Terreng: Park med fine turveier, gressplen 
og noe sti.

Turlengde: 1 km (en vei). 

Veier videre: Gå nordover forbi Åkebakke 
barnehage og lag en runde på gode stier i 
Nordskogen. Eller gå Kongeveien mot øst 
opp Åsbakken til Syverudveien og Ås kirke. 
Flott utsikt mot vest!

Tips: Besøk Meierimuseet eller Norsk Land-
bruksmuseum. Eller finn livets mening mens 
du mater endene!

�0 FOUGNERHAUGEN 

Foto:G. Johnsen
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Foto: K.Treekrem
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�� ÅSMÅSAN
 – nærområde med muligheter 

Det er ikke nødvendig å dra langt til fjells for å plukke multer! Åsmåsan leverer 
årlig noen spann av de ettertraktede bæra. Måsan er på grunn av jevn fuktighet 
også stabil blåbærleverandør for mange Ås-familier.

fortsetter stien nordover. Litt ute på blaut-
myra tar du mot vest over noen blauthøl og 
videre framover langs hovedstien. Vinteren 
1716 røvet svenskene den ene kirkeklokka 
i Ås, men mistet den i myra. Derfor synger 
den gjenværende hver søndag; ”makan-min-
ligger-i-måsan”. Etter hvert ser du til venstre 
gjengroende grasmark; dyrkingsforsøket 
”Myrabeitet”. Sør i beitet lå hoppbakken 
Myrakollen (bakkerekord 12,5 m). Til høyre 
for stien legger du kanskje merke til at 
skogen varierer i ”striper”. Her ble det testet 
ut forskjellige gjødslingstyper for skogdrift 
på myr. I krysset på hjørnet tar du til høyre. 
”Turskatt-tavla” er ved første sti til høyre. 

 – nærområde med muligheter 

Midt på 1800-tallet ble staten opptatt av å 
utnytte landets myrer. Eventyrfortelleren 
Peter Chr. Asbjørnsen fikk statsstipend for å 
dra til Nord-Tyskland for å lære. I hans bok 
”Torv og torvdrift” fra 1868 gjengis teknik-
ker for å utnytte myr. Disse teknikkene – og 
seinere dyrkings- og skogreisingsteknikker 
ble uttestet og demonstrert for hele Norge 
på Åsmåsan. Vår tur tar utgangspunkt fra 
Ås stasjon. Gå nordover til bensinstasjonen. 
Nordvest på stasjonen tar en sti av mot 
nord. Her er mye næring i jorda/myra. Her 
sluttet ”Pudrettsporet” – der jernbanevog-
ner fulle av innholdet fra utedoene i Oslo 
ble tømt! Derfor stopper du ikke her, men 

Foto: J. I. Fjellstad
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TURSKATT-FAKTA

Hvor: Åsmåsan, rett nord for Ås sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Parkering i Ås sentrum.
- Kollektivtransport: Tog eller buss til Ås 

stasjon.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Ås sentrumsområde”.

Terreng: Sti, stedvis vått, og siden boligveier.

Turlengde: 2,6 km (rundturen). 

Veier videre: Ta nordover fra tavla. 
deretter østover langs jordet, så nordover 
til ”Kirkeveien” og øst til gangbrua over 
jernbanen. Ta veien langs jernbanen tilbake. 
Eller søk mot vest på småstier opp på Ås-
ryggen med speiderhytta og videre oppover 
til ”Ramlapinnen” (”Ravne-åsen”).

Tips: Ta turen en sommerkveld du har lyst 
på litt blåbær og multer.

Hjem går du tilbake og rett fram til Fryden-
haug barnehage, gjennom Kaja boligområde 
og tilbake til Ås stasjon.
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�� ASCHJEM/SKUTERUD
 – der fortiden taler til oss
Aschjemskogen byr på mange fine 
joggeløyper. Kanskje et sted å sette 
nye perser? 

Fra Ås ungdomsskole tar du nordover Lang-
bakken, inn Hellinga fram til lysløypa i skog-
kanten ved Grønnslett. Hit kan du 
også komme fra Ås rådhus, følg 
da rødbrune ”Ut på tur”-piler 
langs jernbanen nord til ”Ut 
på tur”-tavla ved gangbrua. 
Kryss broa og gå opp bakken 
til lysløypa. Nord for lysløypa 
starter en merket joggeløype 
gjennom frodig ungskog. Følg 
den lilla joggeløypa til du krysser 

TURSKATT-FAKTA

Hvor: Aschjemskogen, 1 km nordøst for Ås 
sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Parkering ved Ås ungdoms-

skole eller stadion. Langs andre ruter kan 
du sykle hele veien. Sykkelveier til Ås 

 stasjon fra Ski og Nordby om Holstad. 
Også mulig for rullestol og lignende.

- Kollektivtransport: Tog og buss til Ås 
 stasjon.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Ås sentrumsområde”. 

Terreng: Kraftig kulturskog, kulturlandskap. 
Sti og vei.

Turlengde: 3,0 km (rundturen). 

Tips: Vest for der joggestien krysser lys-
løypa på tilbakeveien ligger voller etter en 
gammel miniatyrskytebane. Lenger nord rett 
vest for lysløypa ligger en ”kjeller”. Den er 
en av tre staller, utgravd av russiske krigs-
fanger under siste krig.

lysløypa. Følg lilla merking videre fram til 
vanntårnveien. Gå opp mot vanntårnet. 
”Turskatt-tavla” henger på vanntårnveggen. 
Gå tilbake til joggeløypa og følg denne helt 
tilbake til Grønnslett. 

Turen kan forlenges. Vi anbefaler 
å ta turen til beiteområdet ved 

Nordre Skuterudvei med et 
staselig gravfelt der du også får 
vid utsikt mot nord og øst. 
Her ligger storfolk fra den 
gamle storgården Aschjem 

(”Ask-heim”), som eksisterte 
før Kristi fødsel. Gropene i de 

største haugene viser at gravene 
er åpnet. Det er funnet et tveegget 

sverd og keramikk her. 
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Foto: J. I. Fjellstad
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�3 VARDÅSEN
 – med bronsealderfolkets borg
Toppen av Vardåsen er et flott turmål for småfolk som vil gå litt og leke mye. 
Om høsten bugner det av blåbær på åsen. 

Ta den store stien fra Brekkeveien, forbi 
”Ut på tur”-tavla og videre sørover. Ta til 
høyre etter 300 meter, opp over et lavere 
åsparti og deretter opp til hovedåsen. 
”Turskatt-tavla” er ved bålplassen ut til 
høyre rett før du krysser kraftledningen. 
Tidligere sto et landmålingstårn her som 
har gitt god ved til mangt et bål. Rett før 
toppen krysser du bygdeborgmuren. Ta 
deg tid til å lese på informasjonsskiltet der. 
Blant alle forminner i Ås er vel Vårdås-
borgen den mest imponerende. Høyt over 
landskapet omkring bygde bronsealder-
folket sin steininnhegning, ganske sikkert 
før Kristi fødsel. Ingen vet riktig hva som 
har foregått her; forsvars- eller fluktborg, 
fangstanlegg, husdyrinnhegning eller sted 
for mystiske ritualer? Men viktig må det ha 
vært for Ås-folket – for her har mye folk 
arbeidet hardt og velorganisert for å få det 

til. Flott rasteplass på toppen av åsen ved 
”Turskatt-tavla”. Mellom 15. september 
og 15. april er det fint å lage et lite bål på 
bålplassen.

Foto: G. Johnsen
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TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Vardåsen, 3 km sør for Ås sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Fra Ås rådhus følges gule ”Ut 

på tur”-piler til tavle ved Brekkeveien sør 
for Brekkekroken. Sti inn mellom husene på 
toppen 100 meter etter krysset med Brekke-
kroken (parkeringsmuligheter langs veien litt 
lengre sør). Sykkelveier til Ås stasjon fra Ski 
og Nordby om Holstad.

- Kollektivtransport: Buss eller tog til Ås 
 stasjon. Fra Ås rådshus som for bil/sykkel.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 1:30 000 eller 
orienteringskartet ”Vardåsen”.

Terreng: 
Trivelig høytliggende skog, mest furu. God sti.

Turlengde: 
0,7 km (en vei).

Veier videre: 
Fortsett stien sørover, ta første sti til høyre og 
deretter kjerrevei tilbake via Brekkekroken. 
Ellers kan du ta stien nordover, til venstre og 
rett vest forbi Lillerød og over jordet til Rød 
– til høyre på vei og videre nordover på gam-
meldags landevei helt til bebyggelsen og tilbake.

Tips: 
Det er spennende å følge borgen hele veien 
rundt. Ta utgangspunkt der stien krysser den 
tydelige muren og leit deg langs borgen (lettest 
østover). Av og til er den tydelig, av og til 
mosegrodd, av og til bare markert med enkelt-
steiner og av og til kun ved en skrent. Der du 
krysser kraftledningen er belønningen en fin 
utsikt mot øst eller vest.

Foto: G. Johnsen
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�4 TRAMPEN 
– speidernes hytte ved Kroerløypa
Mange Ås-folk lar seg motivere av vaffellukta fra speidernes hytte på Trampen! 

Følg mørk blå ”Ut på tur”-piler fra Ås rådhus østover opp gjennom Dysterlia. Dyster 
skal uttales med trykk på y og har ikke noe med ”trist” å gjøre. Den eldgamle gården har 
navnet av tåke eller 
støv (som engelsk 
”dust”). Nyt utsikten 
mot sørvest mens 
du går Eldorveien 
langs jordet fram 
til ”Ut på tur”-tavla 
ved Kroerløypa (100 
meter inn fra Eldor-
veien). Eldor-navnet 
forklares som ”Eld-
holen”, som kan ha 
med hedensk ildtil-
bedelse å gjøre. Følg 
merket skiløype 600 
meter til løypekryss. 
Her ved Bjørne-
bekkvadet tar du 
til høyre og følger 
skiløypemerkinga på 
sti og vei og sti igjen 
gjennom flatt, men 
trivelig skogsterreng 
fram til ”Turskatt-
tavla” ved Trampen. 
Åsspeiderne selger 
vafler, kaffe og brus 
her på søndager fra 
januar til mars. Re-
sten av året er det 
koselig å spise nis-
tepakka på benkene 
utenfor hytta. 
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TURSKATT-FAKTA

Hvor:  
Eldormarka, sørøst for Ås sentrum.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Parkering ved Ås videregå-

ende skole.
- Kollektivtransport: Tog og buss til Ås stasjon.

Kart: 
Turkart over Ås kommune 1:30 000 eller 
orienteringskartet ”Eldor”.

Terreng: 
Flatt terreng, med variert skogbilde. Vei og sti. 
Preparert skiløype om vinteren. 

Turlengde: 2,2 km (en vei). 

Veier videre: 
Ta tilbake 500 m deretter merka løype til 
høyre over Kjetterudbekken, forbi Danskerud 

tilbake til Bjørnebekkvadet. Eller ta stien mot 
sør, til høyre forbi jordet på Ommen til ruinene 
av plassen Tangen. Deretter nordover på god 
sti tilbake til Kroerløypa. Er du sprek, eller vil 
bli det, anbefaler vi en runde rundt hele Kroer-
løypa, ca. 18 km. 

Tips: 
I Eldormarka finner du 
antagelig de 
beste sopp-
stedene i Ås 
– bare let! 

Foto: K. Treekrem

Foto: K. Treekrem
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– en våt vidde 

�5 TIRUDMÅSAN 

Ta en villmarkstur til den fineste myra i Ås. Her ville garantert Lars Monsen 
satt seg ned i myrkanten og ventet til en elg kom ruslende forbi. Orker du å 
vente?

Parkering ved Kroer skole. 
Gå langs fylkesveien mot 
Hobøl og ta Kroer-
løypa til høyre. Etter 
500 meter kommer 
du til en skogsbilvei. 
I senkningen før 
krysset ses rester 
etter den gamle 
Hobølveien. I dette 
krysset har mange før 
deg tatt en kafferast! Ta 
skogsbilveien sørover. En 

– en våt vidde 

snau kilometer framme har 
du en ås på venstre hånd. 

På åsens høyeste punkt 
ligger en flott gravrøys 
fra bronsealderen. 
Følg veien til snuplas-
sen. 50 meter sør 
for snuplassen tar 
du av sti til venstre 
(østover). Stien 

svinger snart sørover. 
”Turskatt-tavla” er der 

myra åpenbarer seg.

Foto: K. Treekrem

Foto: G. Johnsen
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TURSKATT-FAKTA

Hvor: Tirudmåsan, lengst sør i Kroer.

Hvordan komme seg dit: 
- Med bil/sykkel: Fylkesveien forbi Kroer 

mot Hobøl til Kroer skole eller fram til 
Kroerløypa.

Kart: Turkart over Ås kommune 1:30 000 
eller orienteringskartet ”Tørkopp”.

Terreng: Barskogsområde med gran og 
furu. Åpen myr. Vei og sti.

Turlengde: 3,0 km (en vei) fra Kroer skole. 

Tips: Ta en orreleik-ekspedisjon hit på 
våren. Uansett om du ser fugl eller ikke er 
det en flott opplevelse å overnatte i gapahuk 
eller telt ved myra. Husk at du er gjest på 
leiken – ikke forstyrr fuglene. 
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Lyst på mer?
- prøv turorientering!
Det er mange idrettslag som tilrettelegger for 
turorientering i sitt nærmiljø. Ås IL 
er ett av dem, og har nå 40 års 
erfaring. Turorienteringsgeneral 
Håvard Steinsholt kan fortelle 
at turorienteringa på mange 
måter ligner på turskatt-
tilbudet du nå har i hånda. 
Gjennom sesongen er det 
plassert ca. 40 poster rundt 
om i store deler av Ås. De er 
fordelt på tre perioder: 
vinterposter, vår/sommerposter 
og sommer/høstposter. Dette 
gir deg stor frihet til å 
velge hvor og når 
du skal oppsøke 
dine nye turmål. 
For mange av 
postene følger 
en kort historikk 
knytta til 
området 
der posten 
henger.

Lyst på mer?
- prøv turorientering!
Det er mange idrettslag som tilrettelegger for 
turorientering i sitt nærmiljø. Ås IL 
er ett av dem, og har nå 40 års 
erfaring. Turorienteringsgeneral 
Håvard Steinsholt kan fortelle 
at turorienteringa på mange 
måter ligner på turskatt-
tilbudet du nå har i hånda. 
Gjennom sesongen er det 
plassert ca. 40 poster rundt 
om i store deler av Ås. De er 
fordelt på tre perioder: 
vinterposter, vår/sommerposter 
og sommer/høstposter. Dette 
gir deg stor frihet til å 
velge hvor og når 
du skal oppsøke 
dine nye turmål. 
For mange av 
postene følger 
en kort historikk 
knytta til 
området 
der posten 
henger.

Foto: I. Maalen-Johansen
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Kontrollkort
 Turskattmål  Kode

 1. Kopås 

 2. Nøstvedtfunnet 

 3. Stuene 

 4. Vardåsen, Nordby 

 5. Salstein 

 6. Syverudbekken 

 7. Kinnsåsen 

 8. Fjøseråsen 

 9. Rishaugen 

 10. Fougnerhaugen 

 11. Åsmåsan 

 12. Aschjem/Skuterud 

 13. Vardåsen, Ås 

 14. Trampen 

 15. Tirudmåsan 

Skriv ned kontrollkoden til hvert turmål på 
kontrollkortet. 12 koder eller mer gir flott 
turskattdiplom. Send kortet til Ås idretts-
lag, Pb. 167, 1431 Ås. Kodene kan også 
sendes på e-post til turskatter@asil.no  

Vi vil da sende deg en Turskatt-diplom og 
kanskje en liten overraskelse.

 Navn                                                      

 Alder

 Adresse

 Postnr og poststed

"

TURSKATTER I ÅS

Orienteringskart
Det er laget orienteringskart over nes-
ten alle store og små skogsområder i Ås. 
Disse kartene har større målestokk enn 
turkartet. De gir derfor et mer detaljert 
bilde av terrenget. Hvis du kjøper tur-
orienteringa vil du automatisk få med 
flere av kartene. Om det er et spesielt 
kart du er ute etter kan du henvende 
deg til Ås IL: telefon 904 19 006 eller 
e-post til post@asil.no.

Hvor får jeg kjøpt 
turorientering?
Turorienteringa er et flott mosjonstilbud 
for hele familien. Du får kjøpt den både 
på klubbhuset, hos Erik Johansen og i 
Boksmia på UMB.

mailto:turskatter@asil.no
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Bli med orienteringsgruppa på 
nye eventyr. Orientering er for 
alle, uansett alder og nivå.
Foto: I. Maalen-Johansen
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– bygdas viktigste tilrettelegger for 
fysisk aktivitet og idrettsglede!

Ås IL er et idrettslag med lang og god 
historie og er i dag et aktivt idrettslag som 
legger til rette for et mangfold av idretts-
aktivitet i kommunen vår. Ukentlig deltar 
hundrevis av barn, unge, voksne og eldre på 
idrettslagets aktiviteter. Utallige dugnads-
timer nedlegges av tillitsvalgte og foreldre.

Ås IL er et allianseidrettslag med åtte 
grupper: orientering, ski, idrettsskolen, fri-
idrett, håndball, svømming, trim og friskis 
& svettis samt Ås IL fotball. 

Heftet du nå holder i hånda er bare ett 
eksempel på at idrettslaget også engasjerer 
seg for hele kommunens befolkning, ikke 
bare for de som er aktive medlemmer i en 
av våre grupper. 

Ås Idrettslag 

Vil du være med å delta eller på andre 
måter støtte opp om idrettslagets arbeid? 
Vi oppfordrer alle til å melde seg inn og bli 
med på aktiviteter i regi av idrettslaget. Vi 
vet at mange idrettsvenner, som selv ikke 
er aktive i laget, ønsker å støtte opp om 
idrettslagets arbeid. Da har du muligheten 
til å melde deg inn som støttemedlem.

Mer informasjon om idrettslaget:
www.asil.no
Telefon daglig leder: 904 19 006
E-post: daglig.leder@asil.no 

Ungdommene i skigruppa finner 
raskt fram skiene når snøen faller. 
Det er skitrening for barn og 
ungdom i vinterhalvåret.
Foto: K. Treekrem



Turskatter i Ås 
- en beskrivelse av 15 enkle turer i Ås

Visste du at det finnes en spennende hule, kanskje med troll, ved Årungen? 
Har du tenkt på at vi faktisk har panoramautsikt mot Oslo og fjerne åser? 
Hva med å senke skuldrene og la tankene fly på en benk som skuer ut over en 
frodig kornåker som vinker til deg i brisen?

Noen egner seg også for de som har med 
barnevogn eller bruker rullestol. 

Alle turene er beskrevet med 
detaljert tekst, kart og bil-

de. Ta en kikk – vi håper 
det vil inspirasjon til 

deilige friluftsopple-
velser! De fleste tu-
rene kan anbefales 
som ”året rundt”-
turer. Turene har 
ulik lengde og vi har 
også beskrevet aktu-

elle veier videre fra 
turmålene for de som 

ønsker en lengre tur.  

Ås Idrettslag har med støtte fra 
Sparebankstiftelsen DnB NOR laget 

dette heftet. 

Sparebankstiftelsen

Nærmiljøet byr ofte på mye mer enn man 
aner! Vi vil vise deg at du kan få mange 
flotte naturopplevelser også i din 
egen hjemkommune. Vi vil 
vise deg at Ås kan by 
på noe av det beste 
soppterrenget man 
kan ønske seg. Vi vil 
vise deg at vi også 
har multemyrer 
– for ikke å snakke 
om at her kan det 
plukkes blåbær 
og villbringebær i 
bøttevis!  

Heftet ”Turskatter i 
Ås” er en beskrivelse av 
15 enkle turer i Ås. Turene 
er ikke mer ambisiøse enn at de 
egner seg for alle, både barn og voksne. 

Vi ønsker alle god tur!

Foto: G. Johnsen


