
     Geilen 

Mens det var beitende husdyr i Sorperoa var den 400 meter lange geilen mye brukt. 

Nedtrakka av kyr, kalver og sau, steinete og vanskelig å gå. Her var det gjennomgang 

fra nord til sør, mellom Roa og Grind på øversida, Sletta, Haugastugu og Storodden 

på nersida. De siste 30 – 40 åra har knapt nok noen gått her og den har vel gått i 

glemmeboka for de fleste i Sorperoa. 

Solveig og Rolf i Roa har tatt initiativet til å få den gangbar igjen. Fylt på jord mellom 

steinene, merket den opp igjen ved et nedfallent gjerde på yttersida mot Sletta og 

ryddet litt der krattet er tettest.  Sorperoa Friluftsgruppe har bygd klopp over Gyvra 

av impregnerte stolper fra GE og plank fra MGR, satt opp skilt, merket, og lagt i 

planker på et par fuktige plasser.  

Når det ble kjørt tømmer med hest fra Grindberga ble tømmeret lagt ut på jordet i 

Grind for merking og sortering. Det var ikke brøytet bilvei opp til Grind og Granrud. 

Etter merking ble tømmeret kjørt videre med hest og rustning over Geilen og ned til 

øversida av Skåbuvegen ved Haugastugu. Her ble det lagt opp på en skrent like 

oppom vegen, stokker ble lagt fra skrenten ut på lasteplanet og tømmerstokkene 

rullet opp på bilplanet. Sagtømmer kjørt til et eller annet sagbruk i område, Loholet, 

Kvam sag, o.l. Topper og det som ikke var egnet til saging, (slip), ble kjørt på Laugen 

og fløyta ned til Mesna Bruk på Lillehammer og slipt opp til tremasse. 

Fra 1983 til 1991 var det hel 14 km. skiløype i Sorperoa. Tormod Skilag arrangerte  

turrennet «Sorperotråven» med opp til 170 deltakere. Start på Lojordet, opp 

gjennom Liadalene, frisk nedkjøring på Liajordene og ned til Bergset, opp ved 

Haugastugu, over Skåbuvegen, Geilen og Koloslykkja og videre den tunge stigninga 

til innom Giverhaugen før det fortsatte i frisk nedkjøring gjennom Heggerusta og 

Stormyrbakken til vending på Åkerlykkja ved Taarud og til mål på Lojordet.  

Det er et sjeldent mangfoldig fugleliv i området. Gyvra og Grindbekken som krysser 

Geilen gjør at det blir fuktig og rik og variert vegetasjon. Her vokser hegg, rogn, 

villrips, selje, bjørk, older, gran, furu, einer og tindved. Greiner av tindved/trollhegg 

var brukt til tinder i river og er fra gammelt av kjent som en av en av de mest brukte 

medisinplantene, effektiv mot forstoppelse og infeksjon.  Geilen er en naturperle i 

Sorperoas nærmiljø. Last ned app: Birds Sounds eller WhathBird på mobilen din for å 

høre fuglene synge, eller bestemme fugl etter sangen.  

GOD TUR gjennom Geilen.     Solveig Holten og Rolf Handeland 

 



Fulgler observert i område ved Geilen  

 Rødvingetrost 

 Gråtrost 

 Svarttrost 

 Dompap 

 Grønnfink 

 Bokfink 

 Pilfink 

 Gråsisik 

 Grønnsisik 

 Gulspurv 

 Fuglekonge 

 Kråke 

 Skjære 

 Nøtteskrike 

 Spurvehauk 

 Vintererle 

 Linerle 

 Fossekall 

 Sidensvans  

 

 

Svart/kvit fluesnapper  

Kjøttmeis 

Blåmeis 

Granmeis 

Svartmeis 

Spettmeis 

Stjertmeis 

Toppmeis 

Rødstrupe 

Gjerdesmett 

Kjernebiter 

Tårnfalk 

Hønsehauk 

Grønnspett 

Flaggspett 

Dvergspett 

Ringdue 

Spurveugle 

 

  

   


