
LEIRGJERDET 

Hvorfor gå denne turen? 

Denne turen er rammet inn av Nidelva og jordbruksområdene på Leira. På høsten er turen en vakker 
opplevelse med sine gyldne kornåkre på begge sider. Det er mye historie i disse områdene. Leira 
gods har historie tilbake til 1277 og den dag i dag finner metalldetektorsøkere knapper etter       
Armfeldts styrker på jordene. 

 

Vårt forslag til nærturrunde 

Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i 
Sjetnemarka. 

Gå gjennom Sjetne Park, kryss gata ved bussholdeplassen Nedre Sjetnhaugan og følg gata med sam-
me navn til den ender ved Hallsteinjordet. Ta til venstre og følg Haldor Flatens veg. Etter svingen i 
Haldor Flatens veg går det ned en grusvei til høyre. Veien er stengt med bom. Gå ned bakken og ta 
til høyre der veien deler seg. Fortsett over demningen ved Øvre Leirfoss. Etter demningen følger du 
grusveien ca 50 m før det går av en sti til venstre, oppover langs jordet.                                       
Du følger denne stien, som etter hvert gå over til en grus vei. På toppen av bakken, ved Leira gods, 
går det en grusvei ned til høyre. Følg denne til den krysser en asfaltert veg. Følg skilting mot park & 
anlegg as til høyre. Etter at du har passert gjennom gårdstunet kommer du inn på den asfalterte   
Lillekvamsveien, hvor du tar til høyre og fortsetter frem til demningen ved Øvre Leirfoss.                
Gå opp bakken og opp til Haldor Flatens veg, hvor du tar til høyre. Følg veien rett frem, hvor den et-
ter hvert går over i Carl Schjetnansvg. Ved enden av Carl Schjetnans veg tar du til venstre inn Mik-
kelveien og går derfra frem til Bydelshuset. 

 

 

Lengde på turen, etter vår turrute: 3,7 km 

 

Nyttig info 

Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur. Det er lett kuppert terreng på fine stier og gode 

veier. Benker for å hvile på ved demningen på Øvre Leirfoss. 

 

 



Kartbeskrivelse nærtur LEIRGJERDET 

 

Turforslaget er merket med rødt 

Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne    By-

delshus. 

Turbeskrivelse, datert august 2018. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser. 
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Kontaktinfo: 

Sjetne Frivilligsentral 

Tlf. 94127844 

post@sjetne.frivilligsentral.no 

 

www.sjetne.frivilligsentral.no 


