Kariskjæret
Toppen er Kariskjæret, som ligger 354 moh
Utgangspunkt er Åsa Grendehus, hvor det er stor p-plass.
For den som ikke er kjent i Hof Åsa, følger du RV 210 på Vestsida i Åsnes til Kvisler. Og tar
av mot Eierholen. Grendehuset ligger Ca seks km vestover fra RV 210 , før du kommer inn på
Solør/Odalsvegen.
Den korte løypa:
Det går en privat bilvei t.h. (nordover) fra grendehuset. Om man følger den helt til toppen av
Nilsåsen, går det en gammel vei/sti til venstre opp på Kariskjæret.
Fra Kariskjæret er det gedigen utsikt over hele Solør. Herfra kan man se sju kirkespir, og
langt innover forbi Klokken og inn i Sverige.
I beitesesongen går det gjerne kuer i området. Da er det smartest å følge merkinga vestover på
stien gjennom skogen ( t.h. når du går ned fra selve Kariskjæret)
Når du kommer ned til ei rød hytte, tar du t.v. Nå kommer du til småbruket Oppåsen og følger
grusveien nedover forbi Veståsen, Øveråsen, Neråsen og Åseråsen. Nede på fylkesveien
holder du t.v. Og du er snart tilbake på grendehuset.
MERK: Det er merket med rød pil der du skal endre retning/vei. Hvis ikke: følg veien, som er
merket med røde bånd og Fysak lapper.
Denne turen tar en halvtime/tre kvarter i gangtid og er ca 4 km lang.
Den lange løypa:
Den lange løypa som har vært brukt under turmarsjen Kariskjæret rundt.
Du kan fortsatt parkere på grendehuset. Og ta fylkesveien til høyre mot Eierholen.
Ved Eierholen følger du veien t.v. (nordover) mot Lotteriet.
Det går oppover en drøy kilometer, hvor det går en grusvei til venstre mot Sakserud. Her er
det et hjemmelaget skilt mot Sætervadet en drøy kilometer.
Du vet du er på toppen når du har gått opp den bratte Tramparbakken. Her er det godt skiltet,
og du skal følge veien til venstre (sørover) mot Oppåsen.
Du følger en gammel kjerrevei (kan være våt og klinete) til du kommer til småbruket
Oppåsen. Her kan man ta stikkveien bort til Kariskjæret (t.v.) og skue ut over hele Solør.
Følg grusveien nedover igjen (sørover), og du vil passere Veståsen, Øveråsen, Neråsen og
Åseråsen før du er helt nede på fylkesveien igjen og finner igjen grendehuset.
Dette er en tur på drøye fire km og tar halvannen time.
En herlig opplevelse i flott kulturlandskap, vakker blomstring og muligheten for å møte på dyr
på beite.
De som går den lange løypa, tar av t.v. ved den røde hytta og følger stien til Kariskjæret. De
tar samme sti tilbake til hytta og følger veien t.v. Over Oppåsen og ned til følger grusveien
nedover forbi Veståsen, Øveråsen, Neråsen og Åseråsen. Nede på fylkesveien holder du t.v.
Og du er snart tilbake på grendehuset.
Den lange løypa er 9,4 km.
Løypeansvarlig: Britt Ellen Negård, tlf. 48027321

