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TVEREGGA

Hvorfor gå denne turen?
Denne turen går langs deler av pilegrimsleden mellom Tiller og Sluppen. Du følger Nidelva, der den
svinger seg over nedre Leirfoss, leikepark og naturskjønne omgivelser. Underveis er det mange plakater som opplyser om navn, fiske og dyrelivet langs Nidelva.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Om du ønsker en kortere tur kan du parkere ved parken under nedre Leirfoss og gå siste del av turbeskrivelsen derfra.
Fra Sjetne Bydelshus følger du Alf Godagersvei, tar til høyre inn i Haldor Flatens veg. Før Haldor Flatens veg svinger til høyre, går det ned en grus vei på venstre side. Følg denne. Ta til venstre midt i
bakken, der veien deler seg. Du kommer nå inn på pilegrimsleden. I bunnen av bakken har du nå elva på høyre side og Statskraft sitt anlegg på venstre side. Følg veien der den slynger seg ned til demningen ved nedre Leirfoss. Gå over demningen og ned til den trivelige parken under demningen.
Ved den lille hytta i ytterkant av parken fortsetter du inn på Pilegrimsleden. Elva flyter rolig gjennom
Leirfosshølen før den går over i fiskevaldet som heter Stryket. Du passerer TOFA hytta(Trondheim
&omegn fiskeadministrasjon) ved Kroppanhølen. Drøyt 100m fra hytta vil du se en åpen plass med
benker ned mot elva. Der er Markaposten.

Her finner du Markaposten:
I et tre ved benkene nede ved elva henger Markaposten.

Lengde på turen, etter vår turrute:
Fra Sjetne Bydelshus og frem til Markaposten Tveregga er det 6,8 km t/r.
Fra parken under nedre Leirfoss og frem til Markaposten er det 1,6 km t/r

Nyttig info
Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur. Mange fine rasteplasser under hele turen.

Kartbeskrivelse nærtur TVEREGGA
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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