
43 Bikkjemåsan 

P-plass: Ødemørk 

Lengde: 4,3 km 

Terreng: Sti, skogsvei, småkupert  

Gradering: Enkel. Lett terreng uten store vanskeligheter 

Opplevelse: Vakkert turterreng med fine landskapsrom lang myra. Gapahuk på Tiurmåsan (fylkesgrensa). 

 
Ødemørkstua er åpen hver søndag 11 – 15. 
Turen starter ved Ødemørkstua. Gå ut av tunet på 

høyre side av stabburet. Etter bare noen få meter 

kommer et stidele og her holder du til høyre ca. 30m. 

Ved skiltstolpe tar vi skarpt til venstre og følger skilt 

mot Skihytta. Vi følger blåmerket sti over 

høydedragene.  

Etter 1 km går vi ned en bratt skråning. Her krysser vi 

en bekk på en liten bro og vi er på skogsveien mellom 

Østjordet og Svartdalsås. Hold høyre fram til 

Svartdalsås krysset. 

Ta til venstre i krysset. Etter 240m tar vi til høyre i 

neste kryss og går mot Bikkjemåsan. Stien følger 

høydedraget på vestsiden den vakre og smale myra 

Bikkjemåsan nede på vår venstre side. Legg merke til 

de flotte landskapsrommene som dannes av 

fjellkollene og myra. Vi følger blåmerket sti fram til vi 

er på høyde med myra. Her tar stien skarpt til høyre. 

Blåmerkene fortsetter innover i skogen, og etter hvert 

ut mot myra igjen. Ved Bikkjemåsan, tar vi til venstre 

og går over DNT-brua. Vi fortsetter stien til vi krysser 

skiløypa og fortsetter langs den gamle fylkesgrensa 

gjennom mørk granskog opp mot Tiurmåsan på 94 

MOH. Her ligger Tiurmåsan  gapahuk som er et 

nydelig sted for kafferast.  

Tiurmåsan er et kryss hvor du også kan forlenge turen 

ned til Vinterveien som er en skogsvei som fører 

tilbake til Ødemørk via Øvre Kjerringbakk. 

Vi tar imidlertid blåmerket sti videre til venstre tilbake 

mot Ødemørk. Etter 670m kommer vi ned på skiløypa 

igjen. Vi følger denne tilbake til Svartdalsås, hvor vi 

holder høyre og følger skogsbilveien tilbake mot 

Østjordet. Her følger vi skogsveien tilbake til 

Ødemørk. Om ønskelig, kan vi ta til venstre i første 

kryss etter Svartdalsås og ta samme sti tilbake til 

Ødemørk.  


