Villmarksruta dag 3 Svullrya - Lebiko

Tid: Ca. 2,5 timer
Underlag: Mest grusvei
Anbefalt utstyr: Terrengsykkel/
hybridsykkel

Lengde: 37 km
Vanskelighetsgrad: middels
Region/område: Grue / Kongsvinger, Innlandet

Biltrafikk: Generelt svært lite
Start & mål: Svullrya/Lebiko
Merking: Ja, som nasjonal
sykkelrute 9

Overnatting, servering,
severdigheter

Finnskogen kro og motell
Tlf. +47 90 17 50 84
www.finnskogen.no

Rutebeskrivelse

Lebikohytta, ubetjent
Overnatting må forhåndsbestilles
Tlf. +47 90061195
www.finnskogen.dnt.no

Nok en etappe preget av natur og mye stillhet. Fra Svullrya er det i starten lange strekninger
på bred, flat og rask grusvei, over store furumoer, med gløtt ned til Helgen og
Rotnavassdraget. I sørenden av Helgen-sjøen kan du følge blåmerket sti til den ubetjente
hytte Helgedammen, med seks sengeplasser. Her finner du rastebenker, du kan overnatte,
telte, bade eller fiske.
Lebiko-hytta, lenger sør, er et gammelt finnetorp med svært idyllisk beliggenhet tett inntil
svenskegrensen. Hytta har 13 sengeplasser og er åpen for dagsbesøk, skal du overnatte må du
booke på: finnskogen@dnt.no. Lebiko er utgangspunkt for 7-torpsrunden, en av de mest
populære vandringene i området. Hytta har (helger og mange ukedager fra primo mai til
medio august) hyttevertskap som holder kiosk, selger kart/brosjyrer og driver info om hytta
og Finnskogen.
Utfordring
Der ruta forlater Rotnemovegen og krysser vest over Rotna, får man et parti med 150 meter
stigning på fem kilometer. Også en del stigninger fra Nordre Øyersjøen til Svarttjenn, og
ganske bratt opp de siste hundre meterne til Lebiko – «trillebakke». Grusveiene på etappen
kan ha enkelte løse og litt grovere grus. Ingen serveringssteder eller butikker langs denne
etappen.
Det anbefales å kjøpe turkart over Finnskogen midtre og Finnskogen sør 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
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Villmarksruta dag 3 Svullrya - Lebiko

Kategori: Sykkel
Lengde: 37 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Region/område: Grue / Kongsvinger, Innlandet
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