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Leirsjøen 

 

Kart: Norges-serien 10095 Levanger 

Hoh.: 229 

Lengde på tur: 2,5 km 

 

Adkomst til start:  

Kjør til Leirådal, via Leirådalsvegen fra øst eller vest, eller Volvegen fra Volen. Herfra tar du av mot 

nord, over Aunflata, første veg til høyre opp Nye Skrovesvegen, det er skiltet helt frem. Når det flater 

ut, ta til høyre og frem til stor parkeringsplass ved skihytta til Leirådal IL på Randåsen.   

 

Turbeskrivelse:  

På Randåsen er montert en infotavle. Følg her skilt og rødmerking. Stien går opp bakken. Så over ei 

myr og fortsett videre rett frem opp bakkene. Følg sti/vei østover og denne går helt til Leirsjøen. 

Kjentmannsposten med klippetang og trimkasse står på det høyeste punktet av vegen på østsiden for 

sjøen. Hvis en ønsker kan gå videre og ta hele Leirsjørunden, lengde 6,75 km. Ca 2-300m lenger fram, 

før en kommer til Lomtjønna, kan en velge om en vil følge skiløypetraséen eller ta en sti til høyre 

mellom tjønna og sjøen. Stien har bratt nedstigning ned til utløpet av sjøen hvor det står gapahuk og 

stort bord. Passer fint å ta en rast her. Stien fortsetter forbi en liten hytte ned til bekken hvor en 

kommer inn på løypetrasèen igjen. Kommer ned til bilveg, følg videre skilt og rødmerking fra til 

skihytta. 

Hele Leirsjørunden er merket etter det det nasjonale skilt- og merkeprogram med blå skilter og røde 

merker.  

 

Om turmålet: 

Når en ser Leirsjøen til høyre og begynner stigningen, ligger Leirsjøknoppen til venstre med flott 

utsikt over Kjesbuvatnet. Ta en tur dit selv om det er litt kronglete å komme opp. Det henstilles om å 

passe på små barn da det er loddrett ned i Leirsjøen på dette stedet. Vegen går videre rundt sjøen og 

fremover igjen til utgangspunkt (Leirsjørunden). Enklest er det å gå runden med sola første gangen. 

 

Kartutsnitt og GPS-spor: https://ut.no/tur/1114731/leirsjen/kart  
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