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Siden Notodden Turlag åpnet hytte i Lifjell i 2017 vil
vi denne gang ha litt ekstra fokus på Lifjell. 4 av turene
er derfra. For perioden 2018-2019 har vi som før 15
poster, 11 nye og 4 fra tidligere hefter. Vi har satt opp
flere korte til middels lange turer, men det er også
noen lengre turer. Geografisk har vi plassert 9 i
Notodden kommune, 2 i Bø, 2 i Hjartdal mens
Sauherad og Kongsberg har 1 hver. Flere av turene
kan du finne med gode beskrivelser på www.ut.no. I
tillegg vil vi oppfordre til å følge med på Notodden
Turlags hjemmeside, notodden.dnt.no og facebook-
side, samt UT24. Her kan du få oppdatert informasjon
om f.eks. når klippetenger er satt ut. Legg gjerne ut
bilder på instagram, merket #dntnotodden. Kravene
for å oppnå merket er endret noe for de minste, ellers
uendret. Alle postene utgjør som før 100 poeng og det
blir ekstra premie til 2 som tar alle postene.
Poengkrav: 0-3 år: 20 p. 4-6 år: 30 p. 7-12 år: 50 p.
13-16 år: 60 p. 17-69 år: 70 p. 70-79 år: 60 p. 80 år
+: 50 p. Det er viktig at fødselsår blir påført heftet.

De første klippetengene blir satt ut medio april 2018
og deretter fortløpende etter snøforhold. Alle tengene
skal være ute før 1. juli og henger ute til ca. 1. oktober
2019.

Nytt av året er at alle postene også kan registreres via
appen DNT SjekkUT. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk
aktuelle kart og ha med kompass. GPS koordinat står
i heftet, og er nå oppgitt i desimalgrader (DD.DDDDD)
og kartdatum WGS84. Tidligere utgaver av kjent-
mannsheftet har hatt UTM posisjonsformat. Klippekort
leveres innen 1. oktober 2019, men vi godtar også
kort levert senest 2 dager før Turlagets høstmøte.
Leveres/sendes: se siste side i heftet.

Utdeling av Kjentmannsmerket vil foregå på høst-
møtet medio oktober 2019. Etter loddtrekning vil 2
jenter eller gutter under 12 år og 2 voksne som greier
kravene få gavekort på valgfritt turutstyr hos Sport1
Tuven til en verdi av hhv kr 1000 og kr 500,-. I tillegg
vil det som nevnt bli trekning av 2 gavekort a kr 1000,-
blant de som har klart alle postene.

Heftene blir lagt ut ca. medio mars 2018 på Sport1
Tuven, Jakt&Fjellsport, Servicetorget Notodden Kom-
mune, Tor Høyset, Saulandstunet samt Turlagets
kontor i Heddalsvegen som er åpent hver torsdag kl.
15-18. Feil og mangler ved postene kan meldes til
Arne Bakka 975 65 141. Roger Heimdal 900 57 176 /
Thor Olav Sørensen 905 99 774 kan kontaktes vedr.
problemer med digital registrering på DNT SjekkUT.

INFORMASJON
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Himingsjå er Notodden Turlags nye turisthytte be-
liggende på Gavlesjå i Lifjell mellom Himingtjønn
og Pråmtjønn. Himingsjå fikk navnet etter en
navnekonkurranse sommeren 2017. Navnet betyr
noe sånt som «et sted du kan se Himingen fra».
Og det gjør du virkelig! Himingen med sine 1066
moh er hyttas nabo i nord. Himingsjå ble offisielt
åpnet 9. september 2017. Medlemmer av DNT kan
besøke hytta ved å benytte DNT standardnøkkel.

For å komme hit tar du av fra E134 ved Nord-
bygda. Følg vegen mot Melås Bru. Til høyre over
brua og ta til venstre mot Gavlesjå etter ca 2 km.
Bomveg f.t kr 70,-. Følg vegen helt opp til Myre-
gvarv og parker på venstre (stor) parkering.

Følg deretter driftevegen mot Gavlesjå seter. Ta av
fra denne etter ca 1 km og følg merket sti til hytta,
ca. 300 m. Tanga er festet til ei lita furu på fjell-
rabben rett øst for hytta. Vinterstid kan du bruke p-
plassen på høyre side og følge skiløype fram til
hytta.

Turen gir 4 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, ut-
gitt 2013, Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.55248, E8.93546.
App: DNT SjekkUT

HIMINGSJÅ TURISTHYTTE -Tur nr. 1

God tur med Notodden Turlag!



God tur med Notodden Turlag!
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Semsøyene Naturreservat er et fredet område sør
for flyplassen ved Heddølas utløp. Her er det bl.a.
et yrende fugleliv. Vi ber folk å vise hensyn og re-
spektere dette. Du kan kjøre over flyplassen og
evt. parkere på høyre side før brua, vis a vis inn-
kjøringa til Notodden Camping.

Før brua, på venstre side, parallelt med campen
går du på asfaltert vei som etter hvert går over i
grusveg. Denne følges til du kommer til ei flott
sandstrand/badestrand ved veiens ende. Her tar
du vei/sti inn til venstre hvor du etter hvert kommer
til en smal sti inn i skogen og snart ser du et skilt
Naturreservat.

Stien går langs Heddøla og ender ved ei sand-
strand ytterst der Heddølas utløp møter Heddals-
vannet. Vær obs på at stien kan være fuktig,
spesielt når du nærmer deg utløpet. Turen inn tar
ca. 30 minutter. Tanga er festet til en stokk nær
elvas utløp.

Turen gir 4 poeng

Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen-Gransherad.
Målestokk 1:25000, utgitt 2008, Notodden o-lag,
Kart Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.55513, E9.22442
App: DNT SjekkUT

SEMSØYENE NATURRESERVAT -Tur nr. 2
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Høgås Vel har bygd denne flotte gapahuken be-
liggende øverst langs den gamle lysløypa i Høgås.

Turen starter ved vanntårnet øverst i Høgås. Hold til
venstre ved første skilting. Etter ca. 100 meter tar du
til venstre ved skilt Slåttemyr. Kanskje du vil se et
reinsdyr langs stien? Se godt etter når du går opp
bakken forbi gamle skiskytteranlegget. Når stien deler
seg etter kort tid følger du skiltet «Lauvås om
Slåttemyr». I bunn av bakken fortsetter du rett fram
(høyre) på sti langs lysløypetraseen til du ser
gapahuken foran deg beliggende på venstre side. Du
kan følge traseen helt fram, eller du kan velge stien
opp på framsiden.

Rett bak gapahuken er det ei turkasse satt opp av
Høgås Vel.

Turen opp tar ca. 30 minutter. Ta gjerne med litt fug-
lemat da det er foringsbrett og mange fugler som og
koser seg her. Tanga henger på turkassa.

Turen gir 4 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Meheia. Målestokk 1:25000. 
Utgitt 2016, Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.55928, E9.33699
App: DNT SjekkUT

GAPAHUKEN I HØGÅS -Tur nr. 3

God tur med Notodden Turlag!
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Nattejuv er et høydedrag med flott utsikt mot
Gransherad og Tinnoset som isbreen ikke greide
å fjerne da dalføret her ble formet. Det er underlig
hvor hard denne «knollen» midt i dalen må være,
for på veg sørover hadde den like nordafor gravet
ut en av Norges aller dypeste innsjøer, Tinnsjøen.
Du kjører til Tinnoset og tar til høyre ved Tinnoset
stasjon. Området her er en viktig del av verdens-
arven med stasjonen, fergeleie og fergeslipp.

Kjør over jernbanelinja og ta til høyre opp Nisi-
vegen til du er på toppen ved Nisi vestre.  Kjør på
nedsiden av rød låve i ca. 300 m og parker på en
åpen plass på høyre side omtrent der dyrket mark
slutter. Gå grusvegen videre nedover. Etter ca.
100-150 m går du til venstre opp en traktorslepe
rett før en snuplass for lastebil.

Herfra er det satt opp rødhvite merkeband fram til
Gransheradutsikten (Store Nattejuv). Traktorslepe
blir etter hvert borte eller tar en annen retning og
det er dårlig med stier i området. Merk at Store
Nattejuv ikke er høyeste punkt. Det er Nattejuv-
toppen (323 moh). Dette er ei lita rolig grend så vis
hensyn til nabolag og kjør ekstra forsiktig ved be-
byggelse. Nisi er en av Gransherads eldste gårder
med jernalder gravfunn fra ca. år 800 e. Kr.  Turen
opp tar ca. 30 minutter. Tanga henger på ei bjørk
ved Store Nattejuv.
Turen gir 5 poeng.
Anbefalt kart: Heddalsåsen-Gransherad, måle-
stokk 1:25000, utgitt 2008, Notodden o-lag, Kart
Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.70147  E9.02287
App: DNT SjekkUT

NATTEJUV -Tur nr. 4

God tur med Notodden Turlag!
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Vindsås er et flott utsiktspunkt på Tinnesåsen i
Notodden. Stedet har nok vært nevnt under flere
navn, men navnet Vindsås står på et gammelt kart
over området fra 1931 som nylig ble funnet ved
rydding på gården Nord Tinnes. For å komme dit
kjører du retning Notodden Sykehus. På toppen
av sykehusbakken er det en grei p-plass. Herfra
følger du Henrik Wergelandsgate mot sør/vest, og
merket sti starter etter ca. 100 meter på høyre side
av vegen. Denne turen er blåmerket og skiltet helt
fram. Følg stien til dels bratt oppover. Godt oppe i
bakkene kommer du til et stikryss med skilt Tinnes-
utsikten. Hold til høyre. Like etter flater det noe ut
og du kommer til et stiskille hvor du følger blå-
merket sti til venstre.

Herfra går stien bratt oppover på stedvis noe
steinet sti til du kommer til nytt skilt. Følg skilting
Vindsås på den merkede stien til du er framme.
Her blir du møtt av en praktfull utsikt utover den
vakre byen vår. Tanga henger på skiltet Vindsås.
Du kan også gå turen på blåmerket skiltet sti som
starter fra toppen i Tinnesåsen boligfelt. Turen opp
tar ca. 45 minutter ved begge alternativer.

Turen gir 5 poeng.
Anbefalt kart: Heddalsåsen-Gransherad, måle-
stokk 1:25000 Utgitt 2008, Notodden O-lag, Kart
Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.57075,  E9.24797
App: DNT SjekkUT

VINDSÅS -Tur nr. 5

God tur med Notodden Turlag!
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Heddalsutsikten er et flott utsiktspunkt på Heddals-
åsen beliggende mellom Nord Tinnes og Vidarvoll.
Som navnet antyder, får du en flott utsikt utover
Heddal.

Du kan ta utgangspunkt fra Nord Tinnes gård. Her
er det satt opp ei flott karttavle og skilt som viser
vegen over åsen. Følg blåmerkingen over jordet
vest for gården og følg skiltet Uppåsen. Snart pas-
serer du Tinnesfuro, en av Notoddens største
furuer – et imponerende tre! Fortsett på den blå-
merkede stien videre noe bratt oppover. Du pas-
serer en gapahuk og like etter treffer du et stikryss
hvor du fortsatt følger skilt Uppåsen. Fortsett på
blåmerket tydelig sti til Vesleåskrysset Nord. Her
tar du stien til høyre og følger fortsatt skilting

Uppåsen til du ser et skilt som heter Heddalas-
utsikten. Herfra følger du blåmerkingen helt fram
til utsiktsposten. Turen fra Nord Tinnes tar i over-
kant av 1 time. Et kortere alternativ er å kjøre
Kasinvegen til endes (øverst på Semsjordet). Her
følger du blåmerket løype til skiltet Vesleåskrysset
Nord. Ta til venstre og følg beskrivelsen over.
Tanga er festet til turkassa.

Turen gir 6 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen-Gransherad,
målestokk 1:25000, utgitt 2008, Notodden o-lag,
Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.58262, E9.20605
App: DNT SjekkUT

HEDDALSUTSIKTEN -Tur nr. 6

God tur med Notodden Turlag!



9

Diplemyrnatten er et høydedrag i Sauland med fantastisk
utsikt mot Himingen, Slettefjell og Heksfjell i sør/sørvest
og Gaustatoppen i nordlig retning. Når du kommer fra
Notodden starter blåmerket sti merket Diplermyrnatten
på venstre side av E134 rett før Øygardsjordet i Sauland
og rett etter et 60 km skilt.

Følg stien noe bratt oppover til du kommer til husmanns-
plassen Kåsa hvor det var bosetting helt fram til 50-tallet.
Snart kommer du også til Kleiva som var en populær
plass hvor Saulandsfolk møttes til fest og dans. Her er
det satt opp et kart over området.

Herfra følger du skilt Diplemyrnatten bratt oppover, du
passerer ei taurekke og følger merkingen til du er på
toppen. Beregn ca. 1 time til toppen.

Du kan også gå rundløypa som driftige ildsjeler i Sauland
har merket. Denne går om Goligruva og er et lenger al-
ternativ. Beregn ca. 3 timer på rundturen. Tanga er festet
til turkassa som Notodden Turlag har utplassert i sam-
arbeid med Hjartdal Historielag.

Turen gir 6 poeng

Anbefalt kart: Turkart Sauland, målestokk 1:25000, utgitt
2009, Hjartdal Historielag. Kart Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.59955,  E8.96475
App: DNT SjekkUT

DIPLEMYRNATTEN - Tur nr. 7

God tur med Notodden Turlag!
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Høglifjell er den høyeste av toppene i området rundt
Hjuksebø i Sauherad kommune. Kalles gjerne Høgli-
toppen på folkemunne.

Fra Notodden kjører du til Hjuksebø. Ta til venstre fra
hovedveien ved skilt Hynnemoen og Breiset. Du
kommer etter ca. 1.5 km til en bomkasse, f.t. kr 65,-.  Her
kan du selvsagt også parkere.

Etter bommen ca.1 km lenger opp, ved Grisedansen, tar
du veg til høyre. Kjør over jernbanebrua og parker i
enden av vegen. Gå litt tilbake, ca. 100 m. Midt på sletta
starter stien sørover ved et rødt og hvitt merkebånd. Her-
fra går du på god sti som er jevnlig merket med rød/hvite
merkeband. Noe flatt i starten men det blir ganske snart
svært bratt oppover helt til toppen. Denne kjennetegnes

av en mengde småberg og har en praktfull utsikt mot
Notodden, Gaustatoppen og Jonsknuten. Fortsett et lite
stykke forbi disse berga, og du kommer til en større berg-
nabb. Tanga er festet til rød postkasse som er plassert
på et tre rett bak denne bergnabben.

Dette er en forholdsvis bratt tur, så beregn i overkant av
1 time til toppen.

Turen gir 7 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Sauherad, målestokk 1:30000, ut-
gitt 2010, Kart Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.50775, E9.37819
App: DNT SjekkUT

HØGLIFJELL (Høglitoppen) - (628 moh.) Tur nr. 8

God tur med Notodden Turlag!
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Les Telen hvor som helst 
og når som helst!

Telen mobil
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Velkommen 
til en hyggelig bilprat!

Du handler alltid trygt 
hos Funnemark

Notodden - Tlf. 35 02 73 50
www.funnemark.no

Åpent:
10-20 (18)

Meny Tuven 
9-20 (18)
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NOTODDEN Ved din side

En alliansebank i eika

Telefon 350 29 440
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Romestul er en koselig stulsvoll langt inne i skogen
sør-øst for Høymyrvann. Stulen er nærmest et knute-
punkt for mange stier, så hit kan du komme fra flere ret-
ninger.

Blåmerket sti går fra Elgsjø, forbi idylliske Høymyr-
vann hvor Notodden Turlag har satt opp ei tur-
kasse ved en fin rasteplass, og videre opp til
Romestul. Du skal følge skilt til Breiset da dette er
stien dit. Beregn ca. 1,5 til 2 timer fra Elgsjø.
Stedet kan også nåes fra Jerpetjønnhovet via Heia
hyttefelt, fra Breiset og fra Rakketjønnene.

Klippetanga er festet til stolpen med navneskiltet
Romestul.

Turen gir 7 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Meheia, målestokk 1:25000,
utgitt 2016. Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.57504, E9.43258.
App: DNT SjekkUT

ROMESTUL -Tur nr. 9

God tur med Notodden Turlag!
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Raudtjønnfjell er den østligste toppen på Fjellstulfjell-
platået beliggende rett over fylkesgrensa i Kongsberg
kommune.

For å komme dit parkerer du på Jerpetjønnhovet og
følger blåmerket sti langs Øvre Jerpetjønn. Gå nokså
bratt oppover på østsiden av vannet til du kommer til
utløpsoset fra Bjønntjønn, der du tar merket sti til
høyre og opp til Vinbekkhorn.

Ved varden på Vinbekkhorn følger blått skilt til Raud-
tjønnfjell hvor traseen også er blåmerket helt fram.

Tanga henger på ei furu mellom 2 varder merket med
T. Turen inn tar ca. 2 timer.

Turen gir 7 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Meheia, målestokk 1:25000, 
utgitt 2016, Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy

For digitalkart og GPS: N59.62856, E9.43261
App: DNT SjekkUT

RAUDTJØNNFJELL - (771 moh.) - Tur nr. 10

God tur med Notodden Turlag!
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Kålos ligger helt i sørenden av Sjåvatn i Tuddal og
utløpet danner elva Kåla som er fredet.

Fra Notodden kjører du til Tuddal. Ta til høyre inn
Flugonvegen. Følg denne i overkant av 5 km til du
kommer til Skitnetjønn som du har på venstre side
av vegen. Tuddal løypelag har satt opp ei karttavle
og ei postkasse rett nord for tjønna. Her er grei
parkeringsplass og her starter rødmerket sti til
Sjåvatn. Skilt er satt opp rett ved parkeringslassen.
Stien er godt merket men store deler av traseen
er svært myrlendt. Derfor anbefales gode vann-
tette fjellsko eller gummistøvler. Turen inn tar i
overkant av en time. Tanga er festet til ei bjørk rett
ved hytta.

Frå Gransherad/Tinnoset kan du ta av ved skilt
Venås, passere Tjønnstultjønn hvor det er bom, f.t.
kr 50,-, og fram til Skitnetjønn.

Turen gir 7 poeng.

Anbefalt kart:Turkart Gaustatoppen med Tuddal
og Gaustablikk, målestokk 1:25000, utgitt 2012.
Kart Fossøy.

For digitalkart og GPS: N59.79031, E8.88098
App: DNT SjekkUT

KÅLOS ved SJÅVATN - (895 moh.) - Tur nr. 11

God tur med Notodden Turlag!
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Blåfjell er egentlig 2 topper i Lifjell (hhv 731 og 717
moh) der de ligger øst for Trågafjell i nærheten av
Trågatjønn og Murukleivholet. Vårt mål er den
høyeste av disse. Historien sier at Murukleivholet
var mestertyven Murukleiven fra Heddal og kom-
pisen, slåsskjempa Mølåsen sitt gjemmested. Først-
nevnte levde fra slutten av 1770 tallet til 1814.

Kjør inn Årmotdalen på Reshjemheia, etter hvert
kommer du til bomvei (f.t. kr 70,-). Herfra er det ca.
7,5 km inn til Grønbygil. På venstre side passeres
ei bru med skilt til Øktern og Øysteinnatten. Kjør 100
m opp i bakken og parker. På høyre side går en sti
til Grønbygil og Reshjem. Følg denne rødmerka
stien. Etter ca. 300 m går du gjennom et stulstun.
Fortsett på den rødmerka stien i 2,1 km til Løkjin.

Følg rødmerka løype mot Blåfjell når du kommer til
Trågåtjønn. Tanga henger på skiltet ved Blåfjell.

En alternativ løype på returen kan være å følge skilt
og rødmerka sti fra Trågåtjønn mot Rognlifjell. Følg
stien til du kommer til Gryta (ca. 2,8 km). Ta av stien
mot venstre og følg rødmerka sti tilbake til Grønby-
gil. Beregn ca. 2 timer til Blåfjell.

Turen gir 9 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, ut-
gitt 2013, Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.53449, E9.02224
App: DNT SjekkUT

BLÅFJELL - (731 moh.) - Tur nr. 12

God tur med Notodden Turlag!
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Sigridsbu er ei ubetjent turisthytte som tilhører
Kongsberg og omegn Turistforening. Hytta ligger
idyllisk til på Sigridsfjell, vest for Sigridstjønn og ca
2 km sør for Bletoppen. Medlemmer av DNT kan
besøke hytta ved å benytte DNT standardnøkkel.

Fra Notodden kjører du til Store Ble parkerings-
plass (bomveg f.t. kr 70,-). Herfra følger du rød-
merket løype forbi Nordstul seter. Etter en noe
bratt stigning kommer du etter hvert til et løype-
kryss ved inngangen til Langedalen. 

Her kan du enten velge å gå inn Langedalen og ta
til venstre ved skilt Sigridsbu eller du kan gå opp
stien over Sigridsfjell.

Vi kan anbefale en rundtur hvor du følger Lange-
dalen til Sigridsbu og tar tilbaketuren over Sigrids-
fjell. Her vil du ha en praktfull utsikt foran deg. Fra
hytta kan du gjerne ta en avstikker opp til Ble-
toppen, eller du kan ta fjellrekka rett bak hytta
nærmere i øyensyn. Eller hvorfor ikke overnatte på
Sigrudsbu? Tanga er festet til skiltet Sigridsbu. Be-
regn i overkant av 2 timer opp til hytta

Turen gir 8 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Blefjell, målestokk 1:30000,
utgitt 2012, Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart
Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.79475  E9.15589
App: DNT SjekkUT

SIGRIDSBU - (1170 moh.) - Tur nr. 13

God tur med Notodden Turlag!
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Slettefjell ligger på Lifjellplatået, vest for Gavlesjå-
vannet.  Herfra er det en fantastisk utsikt over store
deler av Telemark og Buskerud med Gausta, Blefjell
og Jonsknuten i synsranden. Fra Notodden krysser
du Melås Bru, kjører inn Gavlesjåvegen (bomavgift,
f.t kr 70,-) til du kommer til parkeringsplassen på
Myregvarv. Herfra er det ca. 2 km gruset driftsveg
helt inn til Gavlesjåsetra som er en av de eldste
stulene i Lifjell. Ved vannet, rett før setra ser du ei
skiltavle som viser at stien går gjennom stulsvollen.
Hvis en er heldig kan en kanskje få kjøpt rømmegrøt
her en sommerdag. 

Rett bak det øverste fjøset på setra går den rødmer-
kede stien videre nordvestover i lett stigning og noe
myrete terreng. Etter ca. 1 km begynner den bratte
oppstigningen mot toppen. Det er en høydeforskjell

på 500 m fra Gavlesjåsetra og opp til toppen! Like
før toppen, på venstre side av stien, er det satt opp
en minnestein etter flyulykken i 2003. Beregn ca. 2
timer gangtid til toppen. For de som kan tenke seg
en annen (og lengre) veg tilbake, er det mulig å gå
ned fra topplatået mot sørvest via Ilfisktjønn og
Ilfisktjønnskaret til Lindeburoi og derfra følge sti til
Tjønnstul og Gavlesjå. Klippetanga er festet til stolpe
ved turkassa på toppen. Det jobbes også med å
merke en sti fra Himingsjå turisthytte.

Turen gir 9 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Lifjell 1:30000, utgitt 2013,
Notodden o-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS: N59.54810, E8.88636
App: DNT SjekkUT

SLETTEFJELL - (1180 moh.) - Tur nr. 14

God tur med Notodden Turlag!
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Mjelten er en sentralt beliggende topp i Lifjell øst
for Hollane seter. Mjelt er navnet på planter i flere
slekter i erteblomstfamilien. Navnet hentyder til at
melkeproduserende dyr som beiter på disse plant-
ene gir mye melk. Kjør Gavlesjåvegen (bom-veg
f.t kr 70,-) til Myregvarv. Følg driftevei/rødmerka sti
til Gavlesjåstulen og Hollane. Følg den rødmerka
stien langs vannet til du kommer til et skilt der det
står Gavlesjåhytta 0,3 km. I stikrysset ved Gavle-
sjåhytta, gå til høyre og følg den rødmerka stien
mot Hollane. Når du kommer til Hollane følger du
en litt utydelig sti tvers over tunet, mellom de 2
steinfjøsene. Ta til venstre, på toppen av den lille
bakken står det et skilt. Følg den rødmerka stien
mot Lifjellstua. Etter ca. en halv time kommer du
til et nytt skilt og en liten varde. Du har nå ei lita
tjønn (Mjeltetjønn) på din høyre side og Mjelten på

din venstre side. Her tar du skarpt til venstre og
følger denne noe utydelige stien til venstre rundt
noen store blokker. Følg denne ca.100 m før du
dreier mot høyre. Følg den utydelige stien opp
skaret og snart ser du toppen midt imot. Her er du
virkelig i hjertet av Lifjell! Kan også nevne at
Hollane seter vil inngå samarbeid med DNT i løpet
av 2018. Tanga er festet til turkassa ved varden på
det høyeste punktet. Dette er en lang tur. Beregn
å bruke ca. 7-8 timer på hele turen. Turen kan
også tas fra Jønnbu, opp Oksledalen til Mjelten
som er en litt kortere tur.
Turen gir 12 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, ut-
gitt 2013, Notodden o-lag, Kart Fossøy.
For GPS: N59.50756,  E8.93074
App: DNT SjekkUT

MJELTEN - (1099 moh.) - Tur nr. 15

God tur med Notodden Turlag!
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NOTODDEN
Turen starter hos oss!

Størst på sport i Telemark



– gir deg også plikter –
Vi må:
ikke skade naturmiljøet.
ta hensyn til næringsutøvelse.
ta hensyn til andre friluftsfolk.
Disse generelle reglene innebærer 
at vi ikke kan:
- tråkke i dyrka mark og eng.
- ferdes i skogplantefelt på barmark.
- bryte av, skjære eller på annen måte 
skade planter og trær.

- forstyrre dyr og fugler, medregnet reir 
og unger.

- ødelegge gjerder.
- gjøre opp ild i skog og mark mellom 
15. april og 15. september.

Husk at det er spesielle ferdselsregler 
og restriksjoner i reservat og 
fredede områder!

ALLEMANNSRETTEN

Alle medlemmer av 
Notodden Turlag 

har faste rabatter hos oss.

Velkommen 
til en hyggelig handel!

Storgata 29, 3674 Notodden
Tlf: 48 32 84 84

www.jaktogfjellsport.no
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Kortet sendes Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 Notodden
innen 1. oktober 2019. OBS! Husk å klippe riktig turnummer.

Navn: .........................................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................................

..................................................................................................... Fødselsår: .........................................

KLIPPEKORT – 15 turnummer.
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