Tur-retur Mossemarka
- Opplevelsestur for barn i “alle aldre”

Tur langs stamløypa fra Ødemørkstua i Vestby til Skihytta i Moss og
tilbake. Vinterstid kjøres det opp skiløyper på hele strekningen.
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Nivå
Fremkommelighet
		

Tur-retur Mossemarka
8 km
Lett
Skogsbilveg som er godt vedlikeholdt. Egner 		
seg både for tur med rullestol og barnevogn.

ØDEMØRK: Fra P-plassen ved Ødemørkstua, rett ved hytta til Vestby
Jeger- og Fiskerforening, passerer du på venstre siden først et område
hvor det hver sommer er utplassert dyr fra UMB på Ås før du kommer
til trelavoen som ligger rett ved hytta. Lavoen, som er tilgjengelig
med rullestol og gratis å benytte, er et egnet sted for grilling av pølser, pinnebrød eller annen medbrakt turmat. Fra Ødemørk går veien
sydover. I området hvor den krysser “Kongeveien” står en flott
liten lund med lindetrær og i ett av disse hospiterer en misteltein.
Kjekt å vite hvis du er ute på tur med din kjære. Bare noen meter
lenger framme ligger hytta til 1. Son sjøspeidere bak et teppe av
gravmyrt. Følg så veien videre mot Østjordet, som er en del av innmarka tilhørende Ødemørk. I krysset tar du til venstre ned mot Øvre
Kjerringbakk som ligger nesten midt på fylkesgrensen mellom
Akershus og Østfold. Dette er også grensen til Ødemørk eiendommen,
den største eiendommen i Vestby og Mossemarka. Veien går
videre gjennom et skogslandskap hovedsaklig bestående av
granskog. Det høyeste punktet på veien heter Vinterveien. Herfra går
det slakt nedover mot lysløypa og skihytta i Moss. Veien er jevn og
fin, men er stedvis bratt. Selve hytta ligger også på en høyde noe som
gjør tilkomsten utfordrende for de med barnevogn og rullestol. På
veien tilbake kan du følge samme vei som du kom eller du kan prøve
deg på andre stier i området. Velges det siste alternativet anbefaler
vi at du tar med deg tur og friluftskartet for Mossemarka som kom ut
i desember 2010.

