Toppturer i Stor-Elvdal 2019
Månskjæret (650moh) i Frøsålia

Turbeskrivelse


Middels krevende tur pga bratte partier, men med enklere alternativ.



Lengde: ca 7,9 km til sammen fra bommen ( Alternativ på ca 6km og 4 km)



Husk gode tursko og noe godt i sekken til rast på toppen!

Turen starter ved bommen og går på grusvei til jernbanelinjen ca 1 km, hold til høyre på grusveien ca 0,6km.
Dette partiet er fint å sykle. Du kommer nå til skiltet og merket sti på høyreside. Denne delen av turen går på
en gammel slepvei for tømmerkjøring med hest. Stien er godt merket med blått til toppen og tydelig i terrenget.
Ved 1km kommer man til et stikryss, hold til venstre opp bratt skråning. Dette er turens mest krevende parti
med løst underlag i bratt helling. Mot toppen flater stien ut før man når utsiktspunktet med god utsikt over
Glomma og Koppang. Her er det fint å ta en pause og nyte utsikten før man tar samme vei tilbake eller fortsetter over skjæret på sti og driftsvei. Følg da blåmerker ned til grusveien og tilbake til utgangspunktet. Noen
partier av turen er bratte og krevende. Andre er litt bløte og krever godt skotøy.
Alternativ og enklere tur (2 km hver vei) Kjør opp Frøsåliveien forbi
turstiskilt og videre i alt 3 km fra bommen. Følg blå merker på graskledt driftsvei og oppover til høyre og nyt den spektakulære utsikten
bortover Månskjærene før du kommer til turkassen. Det er flere merkede stier i området, og turen til Månskjæret er fin også fra Månsetra.

Du finner turen på UT.no: https://ut.no/turforslag/111639607
Slik kommer du deg dit:
Kjør F633 nordover fra Koppang mot Atna på øst sida av Glomma ca
6,2km. Turen starter v bomvei, andre avkjøring etter motorcross banen. Avkjøringen er bred og du kan parkere her eller kjøre 1 km oppover veien og parkere rett før jernbanelinja. Vær oppmerksom på at
det er anleggsarbeid og tømmerdrift, ta hensyn ved parkering.

