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NIDELVA

Hvorfor gå denne turen?
Nidelva bukter seg forbi både Sjetnemarka og Kroppanmarka. På begge sider er det stier og traktorveier som gir muligheter for korterer turer i fredelige omgivelser, selv om E6 kan høres i det fjerne.
Denne turen fra Kroppanmarka og langs vestsiden av Nidelva er ikke så vanlig å gå som den mere
kjente Pilegrimsleden som går på andre siden. Du skal ikke se bort fra at du kan møte på elg, rev,
rådyr, hegre og annet dyreliv på turen.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Om du bare ønsker en kortere tur kan du parkere langs Kroppanvegen og gå siste del av turbeskrivelsen t/r.
Fra Bydelshuset går du opp bakken i Øvre Sjetnhaugan, følger gangveien forbi den lilla benken og tar
til høyre ned gamle E6 mot Okstad skole. I krysset ved Rema 1000 går Kroppanvegen inn til venstre.
Følg gata til du på ser at det går inn en traktorvei på venstre side. Følg traktorveien/grusveien med
elva på høyre side. Du passerer en gapahuk med benk hvor det er mulig å ta en pause. Etter 700m
kommer du til en høytspentmast hvor Markaposten er. Her er det en liten åpning ned mot elva.hvor
Vårt turforslag er å gå denne turen T/R, men her er det mange alternativ å variere med.

Traktorveien fortsetter videre et stykke fremover, før den ender opp ved veien før Sluppen bru. Du
kan gå over brua og fortsette på Pilegrimsleden langs andre siden av elva opp igjen til startpunktet

Her finner du Markaposten: Posten er plassert i høytspentmasta, ca 700m fra der hvor traktorveien går inn fra Kroppanvegen.

Lengde på turen, etter vår turrute:
T/R Sjetne Bydelshus og frem til Markaposten er det 6,6 km.
T/R Kroppanvegen og frem til Markaposten er det 1,4 km.

Nyttig info
Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur.

Kartbeskrivelse nærtur NIDELVA
Markaposten er merket med blått kryss.
Turforslaget er merket med rødt
Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne
Bydelshus.

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