
Månedens poster juli 2020 

Juli-postene i år, post nr 13 til 16, er lagt til området som går under navnet Flannumsmarka. 
Det vil si fra gården Flannum og nordover. 

Seterveien fra bygda inn til Kaggevollen går gjennom Flannumsmarka. Den første delen av 
den inn til Abelonehytta er nå blåmerket og forsynt med mange stedsnavnskilt. Men også 
skiløypene fra Haugerudsletta og inn til Abelon er merket, og også langs disse er det mange 
stedsnavnskilt.  

De fire postene er plassert ved fire slike skilt langs den blåmerka seterveien. 

Anbefalt utgangspunkt er å kjøre skogsbilveien (Flannum+veien) inn forbi Lavvoen 
(Høgåsvad) til Nedre Dammyr og parkere der.  

Fra Nedre Dammyr fortsetter en veien ca. 300  meter til den gjør en 90 grader sving ved 
Fugleleikbekken. Gå da rett fram forbi Skjerpkrysset og fortsett skiløypa (merket 

skogsløype) over Skinnfellmyra til Røysa hvor post nr 13 henger. 

En har nå kommet inn på den blåmerka seterveien og fortsetter denne innover forbi 
Moltemyrmoen (også kalt Møtemyrmoen) til seterveien og skiløypa skiller lag. Ta den 

blåmerka stien opp Lønjekleiva til Lønjekleivåsen hvor post nr 14 henger. 

Fortsett stien forbi Månen til en kommer til skogsbilveien. Da kommer en til et skilt som sier 

at det er ca. 1,3 km igjen til Abelone-hytta hvor post nr 15 henger.  

For å få en rundtur anbefales det å ta veien (skiløypa) til venstre inn til Abelone (avstanden 
er omtrent den samme). Da vil en blant annet på toppen av en «bratt bakke» passere skilt 
for Flannumsetra. Den lå litt til venstre for veien. I bunnen av den bratte bakken passeres 
Renselsesmyra. Så er det opp bakker, passere der skiløpene fra Tarmen og Sysle kommer 

innpå og inn til Abelone og post 15.   

Etter Abelone går en blåmerka sti sørover over Seteråsen forbi Fiskestangmyra der post 

nr 16 henger. Etter å ha fortsatt stien videre ned Myssmørkleiva er en straks nede ved veien 
og skiltet med 1,3 km til Abelone. 

For å variere returen, kan en da gå veien til venstre ca 200 meter til Geitehalsen hvor 
skiløypa krysser, og så fortsette den sørover over Østre Lønjekleiva til den kommer sammen 
med den blåmerka stien nord for Moltemyrmoen og Røysa.  

En annen variant er å følge veien helt fra Geithalsen, forbi blant annet Persbråtan, 
Snøplogmyra og Lundveien tilbake til parkeringa. Eller fra Moltemyrmoen følge skilt/ sti som 
viser til Pistolbanen. Da kommer en ned på veien mellom Lundveien og Fugleleikmyra. 

God tur! 
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