
Månedens poster juni 2020 

Årets juni-poster er lagt til området rundt Glomsrudkollen og Zinkgruvene der oppe.  

Utgangspunktet for turen er å kjøre opp Mælumveien/Damtjernveien fra Steinbro i Åmot (bomvei- 50 kr, 
betales med kort) til parkeringsplassen på Engersetra. Kjør ikke videre innover selv om bommen står åpen 
(den stenges uten varsel), men parker der og gå innover Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der det står skilt 
til Glomsrudkollen. Stien / veien videre opp er delvis blåmerket. 

Ta til venstre der og fortsett traktorveien til du kommer til ei stor slette hvor post 9 henger. Her ved sletta 
går grunnstollen til Zink-gruvene inn i fjellet. 

Fortsett fra post 9 opp traktorveien på høyre side av sletta for å komme til post 10 som henger ved et 
informasjonsskilt på toppen ved dagbruddene. Ganske tidlig på veien oppover kommer du til ei lita grønn 
slette hvor stien gjør en krapp høyresving. Inne i gransnaret til høyre ligger det en ‘haug’ som egentlig er en 
gammel kalkovn. Videre oppover til post 10 passere du restene av stallen til Fosshytta.  

Post 11 henger på utsiktstårnet på Glomsrudkollen. 

 

På https://ut.no/turforslag/11814/ta-turen-fra-engersetra-til-glomsrudkollen 
ligger det et turforslag kalt «Ta turen fra Engersetra til Glomsrudkollen». Dette forslaget beskriver også 
hvordan du kommer deg til postene 9, 10 og 11.Det anbefales å ta turen i godvær for virkelig å få med seg 
utsikten fra Glomsrudkollen. 

God tur! 

For å komme dit fortsetter du stien nordover 
fra post 10 til Maurtjern. Like før en kommer 
til hytta i nordenden av Maurtjern peker et 
nytt skilt til venstre oppover til 
Glomsrudkollen. Stien opp til kollen er bratt. 

Vel oppe og etter å ha beundret utsikten, 
fortsetter stien nordover og kommer ganske 
raskt til et sti-dele med to skilt. Følg stien med 
skilting mot Geithus ned lia mot øst.  

Post 12 henger i krysset der denne stien 
kommer ned på stien fra Maurtjern mot 
Ilenvollen. Også denne stien ned fra 
Glomsrudkollen er bratt. 

I stikrysset tar en så til høyre (sørover) med litt 
motbakke tilbake til Maurtjern og videre 
nedover forbi post 10 og 9 tilbake til 
parkeringen. Ved post 9 kan man ta stien inn 
forbi postflagget for å komme ned på 
Jøssjøveien litt nærmere parkeringsplassen.  
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