
Turforslag 
Losbymarka byr på utallige muligheter for fine turer. Her er 
noen forslag til deg som ønsker å gå en tur:

1|GOLFRUNDEN

LOSBY GODS - HULL 6 - RETUR LOSBY GODS
3 km | ca. 40 minutters tur.

Du tar gangstien til høyre når du kommer ut hovedinngangen, går 
forbi de gamle portnerboligene, passerer besøksgården (låven) på 
dens venstre side,  fortsetter til gang/sykkelvei-skiltet, tar til høyre over 
elva og fortsetter gangveien til høyre i skogkanten. På toppen finner 
du et lite rødt hus, Østmork, som sammen med gården Vestmork og 
Losby utgjorde Losby-Compagniet i ”gamle dager”.  Østmork har gitt 
navn til 18-hullsbanen, og du finner hull 6 rett ved huset. Hold til 
venstre for huset og følg veien ned og bort, kryss elva og følg veien 
tilbake til Godset. Grusvei hele runden.

2|RUSLETUREN

LOSBY GODS - MØNEVANN - RETUR LOSBY GODS 
2 km | ca. 30 minutters tur.

Du går ut døren ved restauranten eller via Golf-utgangen, følger gang-
veien ned til start-huset, gjennom porten og følg veien til høyre. Østmork 
golfbane ligger på begge sider av veien. Det du ser av røde hus er alle 
tidligere husmannsplasser som tilhørte Godset. Parallelt med veien på  
venstre side, vil du se rester av Losbylina, der hester trakk vogner på 
skinner fra saga og helt til Fjellhamar stasjon, fulle av trelast. Videre vil  
du se det store Vasshjulet på venstre side. Vannet fra fossen drev de store 
skavlene rundt, og dro saga. Vasshjulet er i dag logo for Lørenskog 
Kommune, og dekorerer kommunevåpenet. Mønevann er på sommers tid 
en fin badeplass, med grønne sletter som egner seg til soling og piknik.

3|SNARVEIEN

LOSBY GODS - ØSTMORK - MØNEVANN - LOSBY GODS 
5 km | ca. 1 times tur.

Du går ut døren ved restauranten eller via golf-utgangen, følger gang- 
veien ned til start-huset, gjennom porten og tar veien til høyre. Ta til 
venstre nederst i bakken, over elva, og hold til høyre når veien deler 
seg. Opp til venstre vil du se et lite rødt hus, som er Østmork, en av 
de opprinnelige gårdene som også har gitt navnet til 18-hulls banen. 
Fortsett gjennom bommen og videre på vei oppover til sti tar av til 
høyre, merket med skilt til Mønevann. Følg blåmerket sti. Stien ender 
opp ved 2 små husmannsplasser, Garterud og Sotue, fortsett veien til  
høyre derfra mot Mønevann.  Når du passerer elva, tar du til høyre og  
følger veien tilbake til Godset. På høyre side vil du se spor av den gamle 
Losbylina, der hestene i tidligere tider trakk trelasten på jernskinner 
fram til Fjellhamar stasjon. Turen går mest på vei, ca. 1,5 km er sti.

4|UTFORDRINGEN

LOSBY GODS - ENDTJERN/HALSSJØEN - SKYTEBANEN - 
LOSBY GODS  
9 km | ca. 2 ½ times tur.

Benytt utgangen ved restauranten eller gå via golf-utgangen. Følg 
stien til høyre for ”Teltet” oppover bak enden av driving-rangen. Stien  
går  nokså bratt opp åsen, og på veien passerer du to gamle vann-
reservoarer, som  tidligere sørget for god tilgang til vann til godset selv 
i tørre perioder. Stien leder ned på andre siden av åsen, der du finner 
Endtjern. Hold til venstre når du kommer til tjernet. Endtjern er et 
vakkert tjern som ligger lunt mellom åser, og som innbyr til en liten 
rast i all sin stillhet og ro. Følg stien  langs venstre side av tjernet , så 
innover i skogen til venstre i enden av tjernet og du havner ned på 
skogsveien ved vannet Fiskelausa. Ta til høyre og følg veien forbi  
vannet Dretvann til skilt til Losby P. Ta veien til høyre opp til  
Halssjøen, og og følg blåmerket sti derfra langs vannet. Vel midtveis 
på vannet, er det skiltet til Losby P. Blåmerket sti fører først litt  
oppover, deretter ned til skytebanen, derfra veien tilbake til Godset. 
Stien vil være merket med hvite Losby-merker fra start og fram til 
Fiskelausa. Stien kan være en del ulendt, og ofte med litt våte partier, 
så vær godt skodd!
  
5|KNEIKA

LOSBY GODS - ENDTJERN/MØNEVANN - LOSBY GODS 
5,5 km | ca. 1 time og 20 minutter.

Følg turforslag 4 fram til veien ved vannet Fiskelausa, ta der veien ned 
til venstre og følg veien ned til merket sti til venstre som følger fram til 
hull 1 på 18-hullsbanen. Følg høyre side av banen, deretter gangvei 
ned til veien, ta til venstre til Godset. Stien vil være merket med hvite 
Losby-skilt fra start og fram til Fiskelausa. Stien kan være en del 
ulendt, og ofte med litt våte partier, så vær godt skodd!

6|LILLE LOSBYRUNDEN 

LOSBY GODS - GEITERUDTANGEN - LOSBY GODS 
8 km | ca. 1 ½  times tur.

Du går ut døren ved restauranten eller via golf-utgangen, tar gang-
veien ned til start-huset, gjennom porten og følg veien til høyre. Ta til 
venstre nederst i bakken, over elva, og hold til høyre når veien deler 
seg. Opp til venstre vil du se et lite rødt hus, som er Østmork, en av 
de opprinnelige gårdene som også har gitt navnet til 18-hulls banen. 
Fortsett gjennom bommen, følg veien, du passerer en vik av Møne-
vann. Følg veien videre til sti tar av til høyre, merket med skilt til Fin-
land og ”Lille Losbyrunden”. Følg blåmerket sti. Stien går nesten ned 
til en husmannsplass ved Mønevann som heter Finland, deretter vid-
ere rundt Geiterudtangen ved Geitsjøen. Her er fine steder for en liten 
rast. Følg stien videre over demningen ved husmannsplassen Tangen. 
Deretter fører stien ut på veien, ta til høyre og følg veien tilbake til 

Godset. Etter å ha passert Mønevann, vil du se det gamle Vasshjulet 
på høyre side. Hjulet ga energi til storstilt trelastproduksjon  
rundt 1800-/1900-tallet. Vasshjulet er nå symbol i Lørenskogs  
kommunevåpen. De røde husene du ser er tidligere husmannsplasser 
under Godset. Mye av turen går på vei, men ca 2,5 km er sti. 

7|STORE LOSBYRUNDEN 

LOSBY GODS - MORTERUDTJERN - LOSBY GODS  
14 km | ca. 3–3 ½ timers tur.

Du går ut døren ved restauranten eller via golf-utgangen, tar gangveien 
ned til start-huset, gjennom porten og følg veien til høyre. Ta til  
venstre nederst i bakken, over elva, og hold til høyre når veien deler 
seg. Opp til venstre vil du se et lite rødt hus, som er Østmork, en av 
de opprinnelige gårdene som også har gitt navnet til 18-hulls banen. 
Fortsett gjennom bommen, du passerer en vik av Mønevann. Følg 
veien videre til Geitsjøen, rund odden og ta av til høyre mot  
Morterudtjern. På toppen av bakkene, følg blåmerket sti til høyre  
merket med ”Store Losbyrunden”. Stien passerer lille Biritjern og 
kommer helt ned til Nordre Krokvann der du passerer på restene av 
en gammel demning, hvorfra det tidligere var en stor tømmerrenne 
ned til Røirivann. Stien fører ned til høyre til Røirivannskoia. Deretter 
blåmerket sti til venstre mot Losby. Når du kommer opp på veien, ta 
til høyre og følge denne tilbake til Losby Gods. På veien passerer du 
flere røde hus, alle tidligere husmannsplasser. Ved Mønevann er det  
fin badeplass og grønne sletter for soling/piknik. Etter å ha passert 
Mønevann, vil du se det gamle Vasshjulet på høyre side, som i 
tidligere tider ga energi til den store trelast-saga som lå her. Vasshjulet 
er nå emblemet i Lørenskogs kommunevåpen. Du vil også se rester av 
Losbylina på høyre side, der hester trakk vogner med trelast på  
skinner fra Losby og til Fjellhamar stasjon. Turen går mest på skogsvei, 
men det er litt ulendt på området med sti, så vær godt skodd.

Husk: Blåmerking er sommerstier. Rødmerking er skiløyper.

GOD TUR!

 Turkart
Med turforslag i Losbys  
dype skoger og Østmarkas 
spennende natur!
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Noe å feire?

gamlegodset 
er perfekt  

for de fleste  
anledninger.

www.losbygods.no/pavillonen

Åpent alle dager
10.00–19.00

I Losby Pavillonen kan vi friste med hjemmelagde boller,  
nystekte vafler, kaffe, brus, is og sjokolade. 

Fra kl. 12.00 er grillen varm og vi serverer hamburger og pølser. 

Piknik i hagen? Vi har kurver i Pavillonen. Fyll kurven  
med mat og bakevarer fra vårt utvalg og bare nyt sola.    

Hjertelig velkommen!



Severdighet

Badeplass
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