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Villmarksruta dag 1 Sjøenden – Gravberget gård    

Tid: Ca. 2,5 - 3 timer  

Underlag: Mest  grusvei 

Anbefalt utstyr: Terrengsykkel 

Biltrafikk: Generelt svært lite 

Start & mål: Sjøenden camping/ 

Gravberget gård 

Merking: Ja, som nasjonal 

sykkelrute 9 

 
 

 

Overnatting 

 
    Scandic Elgstua 
     Tlf. +47 62 40 10 70 
      www.scandichotels.no 
 

 
Sjøenden Camping 
Tlf. +47 62 45 41 51 

www.sjoendencamping.no 

 
 

Gravberget Gård 

Tlf. +47 48 08 99 07 

www.gravbergetgaard.no 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version/Dato 1:20020421 

Kategori: Sykkel  

Lengde:  40 km  

Vanskelighetsgrad: Lett   

Region/område: Trysil / Våler, Innlandet   

  

 

 

Rutebeskrivelse 

Nasjonal rute 9, «Villmarksruta» lever opp til navnet sitt! Som syklist på denne etappen er du 
tett på naturen hele veien, med furuskog, små innsjøer, store myrer og åser på seks-syv 
hundre meters høyde, ganske tett på svenskegrensen. Stillheten er kanskje den største 
attraksjonen på Villmarksruta, og på denne etappen er det ingen bosetting, og helt minimalt 
med trafikk. For å komme til Gravberget Gård tar man på slutten av etappen, etter 37,5 km, 
en avstikker på ca. 2,5 km til høyre når man kommer inn på Gravbergsveien. På Gravberget 
Gård kan man være med på diverse naturaktiviteter, blant annet ulvehylsafari. Ønsker du en 
artig avstikker like ved Gravberget, kan du fortsette den korte Haltorpveien ned til sørenden 
av Halsjøen. Her finner du stor gapahuk, grillplass og rasteplass. Ved Haldammen kan du 
besøke de Gamle fløterbrakkene Spritfritt og Fyllerud. Gravberget Gård og Halsjøen ligger for 
øvrig rett ved den merkede Finnskogleden, som er en 240 kilometer lang vandringsled fra 
Osensjøen til Morokulien ved Magnor. 

Utfordring 
Denne delen av Villmarksruta har ikke mye stigning eller andre problemer for en sykkelturist. 
Høyeste punkt er ved Enberget, 520 moh., etter 13 km.  
Som syklist må man være klar over man er i en del av Norge der det er langt mellom 
servicetilbud. Det er ingen matbutikker eller andre servicetilbud før man kommer til 
Gravberget Gård. Det er heller ingen transporttilbud annet enn bussforbindelse på 
Trysilvegen, helt i starten på etappen.  
Det anbefales å kjøpe turkart over Finnskogen Nord for denne etappen. 
Link til kart til hele Villmarksruta: https://ridewithgps.com/routes/33999398  
Gpx-fil Villmarksruta: https://ridewithgps.com/routes/33999398.gpx?sub_format=track 
Etappen på google-link: https://goo.gl/maps/ad5nRbFGvo8M49zu9  
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Villmarksruta dag 1 Sjøenden – Gravberget gård 

Lengde:  40 km 

 

Høydeprofil 

Vanskelighetsgrad: Lett  

 

Region/område: Trysil / Våler, Innlandet  

Kategori: Sykkel 
 
Kart bilde 
 

 

 


