
Spulsåstoppen (249 moh): 

 Fra Våler kirke kjører du østover, over rv 20 og ca 950 m mot Ranum. Ta av til høyre på AT-vegen og 

parker ved bommen. Løypa er merket med spraymaling. 

Lengde: 1,8 km 

Høydeforskjell på vandringen: 56 m 

Alternativt: Ønsker en å gå en lengre tur, kan en kjøre til Haslemoen, kjør inn mot Storskjæret og 

parker ved bommen. Følg  Rullebanen og ta videre AT-veien. 

 

På vestsiden av AT-veien ved Pukkverket, er det rester av en  grunnmur etter AT-leiren (fra krigen) 

(befalsmessa). 

Følger en veien til Spulsåsen, finnes det et  minnesmerkeskilt  fra krigen med pil til venstre (ca 100 

meter å gå)  

Kategori: Middels 

 

 

Blåenga (633 moh):  

Blåenga er Vestmarkas høyeste punkt og ligger rett vest for Våler sentrum. Kjør 2 km sørover fra 

Våler kirke, ta av til høyre over Glomma ved Eidsfossen og til Vestmo. Kjør fv 505 nordover ca 2.9 km, 

ta av til venstre og kjør til Rud grendehus. Her tar du av til høyre, kjører ca 200 m og ta av til venstre 

mot Lerudsmoen. Følg grusveien ca 1,3 km. Når vegen svinger sydover , er du framme ved 

startpunktet som ligger ved ei steinrøys. Løypa er merket med spraymaling. 

Lengde: 4,4 km 

Høydeforskjell på vandringen 433 m 

Kategori: Litt utfordrende 

Alternativt kan en gå opp fra Rudssetra i Våler Vestmark. Husk bompenger. 

 

 

 

 

 

 



Sørsåsberget (466 moh):  

Fra Braskereidfoss kjører du Gravbergsveien østover til Nordhagen skole. Her tar du av til venstre og 

holder denne vegen ca 3,5 km, forbi Sørsåssjøen helt til en bomkasse. Fra bomkassa fortsetter du rett 

frem i neste kryss og kjører ca 3,9 km, helt til vegs ende. Løypa er merket med spraymaling. 

Kikk etter merking av gravrøyser med mer. 

Når du er på toppen, lytt og se, kanskje kan du se og høre musvåken som jakter. 

Lengde: 1 km 

Høydeforskjell på vandringen: 56 m 

Kategori: Middels 

Bompenger 

 

 

 

Bølsjøknappen (502 moh):  

Kjør fra Våler eller Braskereidfoss østover mot Gravberget. Etter at du har passert Kynna fortsetter 

du ca 2,6 km. Ca 100 m før du kommer til vegkrysset i Lundebyvollen, tar du av til høyre på 

Rundbergsvegen. Kjør denne ca 2 km. Etter at du passerer en bru skal du ta av til venstre. Følg denne 

vegen ca 2,1 km. Etter hvert får du Bølsjøen på venstre side. Ta av til høyre og kjør ca 900 m. Løypa er 

merket med spraymaling. 

Lengde: 1 km 

Høydeforskjell på vandringen: 87 m 

Kategori: Middels  

Det kan være enkelte våte partier. 

 

 

 

 

 

 



Stor-Digerheden (632 moh):  

Kjør fra Våler eller Braskereidfoss østover mot Gravberget. Etter at du har passert Kynna fortsetter 

du ca 2,6 km. Da er du kommet til vegkrysset i Lundebyvollen. Fortsett mot Gravberget i ca 6,9 km. 

Like etter at du har passert vegens høyeste punkt, skal du ta av til venstre på grusveg (Stormyrveien). 

Følg denne vegen ca 1,3 km. Her går det en veg inn til høyre og på denne er det en vegbom. Parker 

her. Løypa er merket med spraymaling. 

Lengde:  1 km 

Høydeforskjell på vandringen: 72 m 

Kategori: Lett 

Det kan være bløtt i myra på toppen. 

 

 

Gjerdrumsberget:  (335 moh): 

Kjør fra Våler sentrum i retning nord.  Etter hvert kommer du inn på riksvei 20.  Da skal du svinge til 

venstre mot Elverum.  Deretter er det første avkjøring til venstre mot Solør videregående skole, 

avdeling Våler.  Videre følger du veien over brua til vestsiden av Glomma.  Ta så til venstre igjen etter 

brua.  Fortsett å kjøre denne veien, så er du snart ved avkjøringen til hoppbakken, som er 

startpunktet.  Det er også skiltet ”Gjerdrumsbakken”.  Du ser bakken på høre side.  Toppturen starter 

ved trappene.  Se etter våre røde og hvite merker.  

 

 

Ønskes bedre/ mer detaljerte/større kart, kan www.godtur.no benyttes 

 

http://www.godtur.no/

