
 
 

Borgemarka  

 
 
Opplysninger: Løypeutvalget for Borgemarka v/leder Halvor Haug. Tlf. 32 74 13 50. 
 
Kart: Nore og Uvdal Øst, tur og fritidskart. M 1:60000 
  Norefjell-Eggedal, turkart. M 1:50000. 
 
 
Vinter: 
Man kommer lettest inn til området med bil fra avkjøringen RV 40 til Borgegrend, 3 
km sør for Rødberg. Det går flere vinteråpne veier inn i området, og brøytet vei også 
over til Eggedal. De beste utgangspunkter for skiturer er fra p-plassene v/Steinseth, 
Økteroset eller Høgeli.  
Et flott område med totalt ca. 50 km løyper både i skogs- og i fjellterrreng. Løypene i 
de lavtliggende deler av området vil være preparerte etter nærmere tidsplan, mens 
løypene innover i fjellet vil være oppkjørte når været tillater det. Deler av løypenettet 
henger sammen med løypene fra Eggedal og fra Nes, og ønsker man seg en flott 
langtur i fjellet kan Hallingnatten (1314 moh) være et fint turmål. 
 
 
Sommer: 
Området gir også fine muligheter for flotte fotturer om sommeren. Flere av stiene i 
området er spesielt skiltet, og med utgangspunkt bl.a. fra de samme p-plassene som 
er nevnt tidligere kan man legge ut på både kortere og lengre turer. Turistforeningens 
merkete fotrute  mellom Haglebu og Langedrag går også igjennom området, og ved 
Briskerud seter ble det i 2000 åpnet en ny overnattingshytte Dalabu med åtte 
sengeplasser. For å benytte denne må man ha med seg DNT`s standardnøkkel. 
Veiene i området gir også flotte muligheter for bruk av sykkel. En fin rundtur som kan 
anbefales er å starte i Borgegrend, og til å begynne med følge grusveien som er 
merket mot Eggedal. Man følger så denne veien hele tiden nedover langs elva Økta, 
og vil da til slutt ende opp Wetterhusgrend i Nore. Herfra følger man så asfaltert vei 
ned til RV 40, og har så muligheten for å sykle tilbake mot Rødberg på RV 40, evt ta 
buss tilbake. 
 


