Villmarksruta dag 2 Gravberget gård - Svullrya
Kategori: Sykkel
Lengde: 71 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Region/område: Våler / Grue, Innlandet

Tid: Ca. 5 timer
Underlag: Omtrent like mye
grusvei og asfalt
Anbefalt utstyr:
Terrengsykkel/hybridsykkel
Biltrafikk: Generelt svært lite
Start & mål: Gravberget
Gård/Finnskogen Kro og Motell
Merking: Ja, som nasjonal
sykkelrute 9

Overnatting, servering,
severdigheter

Gravberget Gård
Tlf. +47 48 08 99 07
www.gravbergetgaard.no

Rutebeskrivelse
Nok en etappe med lite biltrafikk, her kjennes det generelt veldig trygt å sykle. Etappen har en
ganske stor andel asfalt. Fra Flisaelva ved Velta og opp til Damstjern,stiger veien mer enn to
hundre høydemeter på litt over en mil, opp til drøyt fire hundre meters høyde. Herfra til
Svullya er det mye lettere, omtrent to og en halv mil, preget av slake nedoverbakker eller flat
vei. Her sykler man langs flere av de større sjøene i områder; Fallsjøen, Rotbergsjøen og
Røgden. På østsiden av Rotbergsjøen er det flott sandstrand. Framme ved Svullrya er du
kommet til Finnskogens «sentrum», her er det både Finnskogmuseum, matbutikk, kafe,
motell og et bygdetun.
Et alternativt overnattingssted er Finnskogtoppen ved sørsiden av Røgden, dette er imidlertid
en avstikker fra Villmarksruta på ni kilometer. Skulle du ønsker å avbryte turen langs
Villmarksruta her, er det fra Svullrya 26 kilometer til Kirkenær, og 42 kilometer til
Kongsvinger.

Finnskogen Kro og Motell
Tlf. 90 17 50 84
www.finnskogen.no

Finnskogtoppen
Tlf. +47 62 94 63 00
www.finnskogtoppen.no

Utfordring
Denne delen av Villmarksruta har en merkbar motbakke fra Velta til Damstjern, der man
stiger ca. 240 høydemeter på tolv kilometer sykling. I likhet med etappe 1, er det også her
svært lite med tilbud langs leden. Ved Kilen er det en avstikker på to kilometer vestover til en
Joker matbutikk, i Kaptein Dreyers vei.
Det anbefales å kjøpe turkart over Finnskogen Midtre 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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