
Notodden Turlag

Kjentmannsmerket
2016-2017

Naturopplevelser for livet
notodden.dnt.no  – #dntnotodden



2 Forsidefoto: Ottar Kaasa

For perioden 2016-2017 har vi som før 15 poster, 10
nye og 5 fra tidligere hefter. Vi har satt opp flere korte
til middels lange turer, men fortsatt er det noen lengre
turer. Geografisk har vi plassert 10 av postene innen-
for Notodden kommune, 2 i Hjartdal, mens Tinn,
Sauherad og Bø 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 Facebookside.
Her kan du få oppdatert informasjon om f.eks. når
klippetenger er satt ut. Legg også gjerne ut bilder på
Instagram, merket #dntnotodden.
Kravene for å oppnå Kjentmannsmerket er uendret

for kommende periode. Alle postene utgjør som før
100 poeng. For å oppmuntre flest mulig til å fullføre
alle postene, blir det satt opp ekstra premier til to av
de som oppnår dette. Poengkrav: 0-6 år: 30 p. - (født
2011 eller senere). 7-12 år: 50 p. - (født 2005 til 2010).
13-16 år: 60 p. - (født 2001 til 2004). 17-69 år: 70 p. -
(født 1948 til 2000). 70-79 år: 60 p. - (født 1938 til
1947). 80 år +: 50 p. - (født 1937 eller tidligere).

Det er viktig at fødselsår blir påført heftet.
De første klippetengene blir lagt ut ca. 1. mai 2016 og
deretter fortløpende etter snøforhold i høyere om-
råder. Alle tengene skal være ute før 1. juli og henger

ute til rundt 1. oktober 2017. Vi oppfordrer alle til å ta
i bruk aktuelle kart og ha med kompass. I tillegg vil
koordinater for GPS (UTM) være oppført.
Feil og mangler ved postene kan meldes til Tore

Hagen, 97053337, Lars Helge Lie, 41682237 eller
Arne Bakka, 97565141.
Klippekort returneres helst innen 1. oktober, men

vi godtar også kort levert senest 2 dager før turlagets
høstmøte. Kan og sendes i post til Notodden Turlag,
Postboks 218, 3672 Notodden eller leveres ved
Turlagets kontor i Heddalsvegen. Det vil også være
mulig å levere klippekort ved Sport 1, Tuvensenteret.

Utdeling av Kjentmannsmerket vil foregå på høst-
møtet i Notodden Turlag medio oktober 2017. Etter
loddtrekning vil 2 jenter eller gutter under 12 år og 2
voksne som greier kravene, få gavekort på valgfritt
turutstyr hos Sport 1, Tuven. Verdien vil være hen-
holdsvis 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, det vil si 100 poeng.
Heftene blir lagt ut fra 1. mai 2016 på Sport 1,

Tuven, Saulandstunet og på Servicetorget, Notodden
kommune. De er også å få tak i på Turlagets kontor i
Heddalsvegen, som er åpent hver torsdag fra 1500 til
1800.

INFORMASJON



God tur med Notodden Turlag!

3

Kåfjellåsen er et høydedrag som ligger mellom
Tinnesmoen/Sagafoss og Lisleherad.
Kjør til enden av Anundskåsveien, forbi gamle

Blåkors til du kommer til en bomvei. Her kan du
parkere. Bommen har SMS betaling hvis du velger
å kjøre den snaue kilometeren.
Gå på grusvei opp til Bjørkemoen. Her tar du

rødmerket sti inn til høyre rett etter skiltet som står
der. Du kommer ganske snart til et stiskille hvor
Kåfjelltoppen er markert med skilt til venstre.
Etter en stund kommer du inn på stien fra Lis-

leherad. Følg denne til topps. Her er flott utsikt

over store deler av byen og fjella rundt. Turen inn
tar ca. 0,5 time fra Bjørkemoen.
Alternativt kan turen tas fra Lisleherad. 
Tanga er festet til ei tavle ved utsiktspunktet

som også viser et kart over nærområdet.
Turen gir 4 poeng.

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

For GPS: 32V 0514982E/6605531N

KÅFJELLÅSEN -Tur nr. 1
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Dusanfoss er en foss i Kvitåa, ei elv som
kommer fra de kjente skitraktene Søtdalen,
Krøkla og Strutåsen på Blefjell. Kvitåa renner ut i
Buvatnet i Jondalen. 
3,5 km øst for Bolkesjøkrysset på riksveg 37

mot Kongsberg, tar en skogsbilveg (Brudals-
vegen) av nordover. Vegen er stengt med bom,
men greit å parkere ved avkjøringen. Etter ca. 2
km er du ved Kvitåa, og da ligger Dusanfoss ned
til høyre. Turen inn til fossen tar ca. en halv time.
Fossen har to fall, et øvre på 15-20 meter, og

et nedre på ca. 5 meter. Fossen er et flott syn,
spesielt på vår/forsommer.
Dusa betyr «fyke, støve», altså er Dusanfoss

fossen som det fyker av. På gammelnorsk kan

dusa også bety «brake, dundre». Benytt anled-
ningen til å beundre utsikten fra toppen av
fossen, mot Selslinatten, Jonsknuten og utover
Jondalen. En varm sommerdag er også kulpen
under fossen et flott badebasseng! 
Klippetanga er festet til ei furu ved foten av

den nederste fossen.
Turen gir 4 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Blefjell, 1:30000, utgitt
2012, Notodden o-lag, Kart Fossøy.

For GPS: 32V 0518827E/6623313N

DUSANFOSS -Tur nr. 2
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Breidal er ein intakt husmannsplass med godt be-
varte bygningar frå byrjinga av 1800-talet. Plassen
høyrer til garden Nisi-vestre, og ligg på austsida av
Tinnsjøen ca. 1,7 km frå ferje- og stasjonsområdet på
Tinnoset. Det budde folk i Breidal til like etter krigen.
Ved Tinnoset stasjon er det greit å parkere, da
vegen til Breidal er stengt med bom. Du passerar
brua mellom Vigilen og Tinnsjøen, tek til venstre
like etter brua, og fortset på austsida av Tinnsjøen
til vegen delar seg etter 1,1 km. Ta til høgre op-
pover bakkane. Etter 600 meter kjem du til Breidal.
Frå Tinnoset stasjon vil det ta ca. 30 minuttar til
fots fram til husmannsplassen.

For den som vil forlengje turen, kan ein følge
vegen til endes som er ca. 600 meter til å gå. Ser
du rett fram mot den bratte lia (mot aust), er det ei

kjempestor furu som ragar over skogen omkring. Den
er verdt eit besøk. I dette området er det mogleg  å
dra lengre opp i liane mot fjelltoppane Tjønnenatten
og Skitnebufjellet, som begge er 664 m.o.h. Her er
det god utsikt over heile Reisjådalen med Blefjell i
bakgrunnen og med alle kjende fjell i synsranda når
ein snur seg rundt. Frå velteplassen går det
traktorvegar nokså langt opp i åsen. Kan anbefale
traktorvegen til høgre som går opp mot sør og aust.

Tanga heng på bursveggen. Turen gjev 4 poeng.

Anbefalt kart: Heddalsåsen-Gransherad. 1:25000.
Utgjeve 2008. Notodden Orienteringslag. 
Kart Fossøy.

For GPS: 32V 0501961E/6621982N

BREIDAL -Tur nr. 3
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Skredbuåsen heter det høydedraget som ligger
øst for det høyeste punktet på E134 mellom
Notodden og Kongsberg. Mange har sikkert lagt
merke til en høy mast på høyre side når en kjører
Finnlia mot Kongsberg. En del vegetasjon på
toppen hindrer det store utsynet når du er der
oppe, men en kan skimte deler av Meheia
hyttefelt, Fjellstulfjell og mot Jonsknuten.
Kjør i retning Kongsberg. Ta til høyre ved inn-

kjøring i bunnen av den siste bakken opp mot
Jerpetjønnhovet, der grusvegen mot Tellerud
starter. Her kan du parkere. Gå nord-øst på en
godt synlig traktorslepe som du følger helt til
toppen. Turen opp tar ca. 30-45 minutter.

Du kan også parkere på Jerpetjønnhovet og gå
blåmerket sti i retning Heia hyttefelt. Når du
kommer opp til den første myra, ta til høyre opp et
kort brattheng og du kommer inn på traktorslepa
som fører til toppen.
Tanga er festet til ei furu ved hytta som står ved

masta.
Turen gir 5 poeng.

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

For GPS: 32V 0523475E/6606634N

SKREDBUÅSEN -Tur nr. 4
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Vesleås er det høyeste punktet du passerer på
den blåmerkede stien mellom Nord Tinnes og
Kasin. Den ligger på åsen nord for Tuvenområdet.
Kjentmannsmerket vårt er plassert litt nedenfor
Vesleås der det er finest utsikt over Semsfeltet,
Strupa, flyplassen, og øvre del av Tuven. Du får
og fin utsikt mot Himingen og Lifjell. 
En fin rundtur er å ta utgangspunkt fra Nord

Tinnes. Her er det satt opp en flott karttavle og skilt
som viser vegen over åsen. Følg blåmerkingen og
skilt Kasin over Vesleås. Når du kommer over
jordet vest for gården, følger du et nytt skilt som
heter Uppåsen, og følger denne bratt oppover.
Noen meter etter skiltet passerer du en av
Notoddens største furuer - et imponerende tre! 

Når du har nådd høyeste punktet like før det bærer
nedover mot Kasin, tar du en liten avstikker ut til
venstre. Her ligger utsikten vår. Turen over åsen
er ifølge skiltingen 3,4 km ned til Kasin. Fin tur til-
bake er å gå ned Semsjordet, så til Strupa og gå
Gamleveg tilbake til Nord Tinnes.
Korteste veg er å gå fra øverst på Semsjordet

ved Kasin, og følge blåmerkingen opp til Vesleås.
Regn ca. 30-45 min. opp. 
Tanga henger i ei furu nede ved utsikten. 

Turen gir 5 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen-Gransherad,
1:25000, utgitt 2008,Notodden o-lag, Kart Fossøy.
For GPS: 32V 0512345E/6604035N

VESLEÅS -Tur nr. 5
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Fra midten av 1800 tallet til ca. 1890 ble stedet be-
nyttet til å skyte bjørn som utgjorde en trussel for
bøndene. Hestekadavre ble brukt til å lokke
bjørnene til plassen. Det ligger enda dyreskjelletter
i området.
For å komme hit kjører du til Lisleherad og

parkerer ved innkjørselen til Lonmyra på venstre
side av veien. Denne ligger ca 500 meter etter av-
kjøringa til Dårstul. Ta til venstre ved velteplassen
og følg en rødmerket traktorslepe oppover til det
flater ut og du kommer til en kjempestor stein. Like
forbi denne fortsetter slepa til høyre oppover.
Lenger opp deler slepa seg og du fortsetter til
venstre i relativt tydelig merket traktorslepe videre
oppover.

Snart ser du et stort tre som er rødmerket. Her tar
du til venstre ut av traktorslepa og følger merkinga
til du er framme ved Bjønnestilla.

Vi ber alle om å respektere denne plassen
som et historisk minne og ikke røre eller flytte
på beinrester her!
Tanga er festet til stabelen av stokker midt på

plassen. Turen opp tar ca. 1 time. 
Turen gir 6 poeng.

Anbefalt kart: Heddalsåsen-Gransherad. 1:25000. Ut-
gitt 2008. Notodden Orienteringslag. Kart Fossøy.
Plassen er merket med en blå sirkel på kartet, nr. 10.

For GPS: 32V 0514742E/6611505N

BJØNNESTILLA -Tur nr. 6
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Lauvåsknølen, eller Lauvåsknollen som den også blir
kalt, er høyeste punkt 539 moh. Den ligger i området
mellom Lauvås og Eikeskar. Etter navnet å dømme
burde denne kollen ligget i et område med mye lauvskog,
men vegetasjonen i dag er preget av blandingsskog av
furu og gran. På toppen vil du finne et gammelt delvis
nedrast tårn som i sin tid sies ble satt opp i forbindelse
med brannovervåking. En annen forklaring er at tårnet
har vært et trigometrisk punkt. Det står også en
mobilmast der nå.
Rundturen opp på Lauvåsknølen er en fin ettermid-

dagstur. Du starter fra vanntårnet øverst i Høgås, følger
Notodden Turlags merka løype mot Lauvås. Der den
merka stien krysser traktorveien, tar du av til høyre op-
pover denne vegen mot Lauvåsknølen. Jevn og ikke for
bratt stigning mot toppen. Toppen har ikke så mye utsikt,
men på vei opp har man et vidt og flott skue mot Blefjell

i nord. Man må bare huske å snu seg og se utover. På
toppen finner man nydelig glissen furuskog og den nye
stien nedover mot vest gir fin utsikt mot Lifjell. Når den
smale stien kommer ned til traktorveien mot Kveldro,
vender man til høyre mot skytebanen og vanntårnet
igjen. Turen kan selvsagt også tas i motsatt retning, og
den flotte utsikten mot nordvest vil du da ha foran deg på
store deler av tilbakeveien. 
Rundturen er ofte opptråkka til sti i snøen om vinteren.

Turen er og planlagt blåmerket i løpet av sommeren
2016.
Tanga henger ved turkassa. Turen gir 6 poeng.

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

For GPS: 32V 0518864E/6601203N

LAUVÅSKNØLEN - (539 moh) - Tur nr. 7
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Gampedalen i Sauland var ein husmannsplass som blei
frå flytt rundt 1900- talet. Det er bare tufter att som kan
minne om tidlegare buplass her. Historia seier at namnet
kom av hestedrift her, og at staden var en kvileplass for
folk som skulle vestover med hest. I eit notat frå folke-
minnegranskaren Rikard Berge i 1910 skriv han: «Gampe-
dalen,ein vid mog upp ifrå Fløran i Sauland, der møttest
dei med gradhestar til gamaleik, um ei sylvkanne.»
Frå Notodden køyrer du til Sauland. Herfrå fylgjer du

”Kulturstien”, som blei rydda og merka av 4. og 5. klasse
ved Sauland skule i 2007. Den startar ved ei busslomme
på venstre sida av E134 rett før Frølandvegen. Det stend
raudmåla låvar på kvar side av vegen her. Du kan
parkere der Frølandvegen startar, rett ved elva. Alternativt
kan ein parkere ved Saulandstunet, og gå gangvegen
5-600 meter attende til starten på Kulturstien. Stigen er
merka med raudmåla trestykkje som er hengt i tre. Følg

dei, og du vil og sjå fleire infoskilt langs løypa. Elva Mjella
renn på venstre side langs mesteparten av stigen, som
i tidligare tider var ferdselsveg til Seljord.
Etter å ha passera infoskilt ”Sagbakken”, fortset du

oppover på god stig som snart kjem inn på
Snapholtvegen. Ta til venstre og følg grusvegen oppover
ca. ein halv time, til du kjem til tydeleg raudmerking på
høgre side av vegen. Herfrå fylgjer du stigen til du kjem
til ei myr. Her er det greiast å ta til venstre inn på ein
traktorveg, og du er straks framme ved målet. 
Løna er ei flott utsikt mot Himingen, Slettefjell og

Heksfjell, som du får ein unik kjensle av nærleik til.
Turen inn tek i overkant av 1 time.Tanga er festa til

ei furu rett ved tuftene. Turen gjev 6 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Sauland 1:25000, utgjeve
2009, Hjartdal Historielag, Kart Fossøy.
For GPS: 32V 0495925E/6606548N

GAMPEDALEN -Tur nr. 8
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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

Åpent:
10-20 (18)

Meny Tuven 

9-20 (18)
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NOTODDEN Ved din side

En alliansebank i eika
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Tveitanhola, også kalt Gladkollhola, ligger ved
Gladkollen på Hjuksebø. 
Du tar av opp til Skogenfeltet, kjører over

jernbanelinja og parkerer ved en velteplass ca.
200 meter etter brua. Er også grei parkering ca.
100 meter før brua. Fra denne velteplassen, følg
først skilt merket Tveitannatten opp til venstre.
Etter ca. 100 meter tar du av til høyre på en
sti/traktorveg. Denne følges i 2-300 meter før du
tar til høyre i første veidele. Herfra går stien/vegen
oppover i noen slynger, før den går jevnt oppover.
Siste delen er bratt. På toppen deler stien seg, og
du følger den inn til venstre. Herfra er det også

merket med gulorange T-er på furustammene helt
fram til hola, ca. 250 meter.
Ta med god lykt. Inne i hola er det mulig å klatre

opp på en provisorisk stige, men vær forsiktig!
Turen opp tar nærmere en time. 
Klippetanga henger i ei furu rett utafor hola.

Turen gir 7 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Sauherad, 1:30000, utgitt
2010, Kart Fossøy. Hola er avmerket på kartet
med en blå sirkel, merket 1.

For GPS: 32V 0518798E/6598718N

TVEITANHOLA -Tur nr. 9
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Tjønnstul er en fjellstule med lun og fin beliggenhet
ved Tjønnstultjønna nordøst i Lifjell. Helt fram til midt
på 1960 tallet var det folk fra Heddal der med buskap.
Det vanlige var å reise opp til fjellstulene rundt St.
Hans, og ned igjen krossmessdagen, 14. september,
(«Lifjell i farne tider» av Halvor Sem.)
Vegen opp hit tar av fra E 134 i Nordbygda i

Heddal ved skilt Melås bru/Gavlesjå. Etter at du har
passert brua over Heddøla, ta av til høyre og kjør
ca.1,5 km til du ser skilt Gavlesjåvegen. Denne vegen
har bomavgift med automatkasse ovenfor
Åsegårdene. Kjør vegen til endes og parker ved den
øverste plassen rett før Himingtjønn. Fra kiosken ved
dette vannet er det en 2 km gruset fin sti inn til Gavle-
sjåsetra som er en av de eldste stulene i Lifjell. Det
er fortsatt sommerdrift her, så mulighetene for å få
kjøpt rømmegrøt en sommerdag er der. Videre herfra

følger du skiltingen og blåmerkene mot Tjønnstul.
Noe stigning i bakkene opp mot Ljoslihovet, og etter
ca. en halv time ser du skilt mot Slettefjell. Da er du
snart på det høyeste punktet, og stien går litt nedover
igjen i nærmere en halv time til du kommer til Tjønns-
tul. Total gangtid er nærmere 1,5 time. Herfra kan en
velge lengre turer f.eks. mot Sonnstul og til Hollane.
Flotte skiløyper er det også her hvis du går turen
vinterstid.
Tanga er festa til stolpen med løypeskilt nær

den største bygningen. Dette huset ble bygget
under andre verdenskrig, og ble brukt som tur-
isthytte da og mange år etter. Turen gir 7 poeng

Anbefalt kart: Turkart Lifjell, 1:30000, utgitt 2013,
Notodden o-lag, Kart Fossøy. Grønn sirkel merket 2.
For GPS: 32V 0494260E/6599341N

TJØNNSTUL -Tur nr. 10
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Hesjåbutindan ligger som ei glissen tannrekke
mellom Bitringsnatten og Gaustaknærne.  Vårt mål
er den tinden som ligger lengst øst mot ”Gapet” og
som så vidt er høyest med sine 1170 moh.
Selv om Hesjåbutindan (eller Høsjåbutindan

som Tuddølane sier) ligger nesten 1200 moh., er
det svært lunt og frodig ved foten av dem.
Solheimgrendingene slo derfor ”slomregras” (langt
bladgrass) i rennene og satte høystakk. Tidligere
har det vært høybu der også. Dette og mer til kan
du lese om i boka ”Glimt av Tuddal – før i verden”
av Ivar T. Dahl.
Fra fjellveien Tuddal - Rjukan kan du starte

turen fra Bitringsnatten. Her går det en grei
(umerket) sti via Fjellstul og opp gjennom Gapet,
før du dreier mot vest til toppen. Et alternativ fra
samme startsted, er å følge merket sti mot

Runhellehovet. På toppen av Brattebakkje tar du
av på umerket sti østover, følger Hesjåbutindan på
langs og til toppen fra vest.  Tredje og letteste al-
ternativ er å følge umerket sti fra Flistjønnskaret
og ned mot Hesjåbutindan fra nordøst.
Her ligger det selvsagt til rette for fine rundturer

som også kan involvere Runhellehovet.  Turen til
toppen tar fra en snau time og oppover, avhengig
av rutevalg.
Klippetanga er festet til grensemerke på

høyeste punktet. Turen gir 8 poeng.

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

For GPS: 32V 0484126E/6629904N

HESJEBUTINDAN - (1170 moh.) - Tur nr. 11
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De fleste i Notodden og omegn kjenner til sagnet om
Helga som ble bergtatt og som angivelig skal ha blitt
plassert inn i berget under Tåråfjell. Helgenotra
stikker ut som en nut, eller som notra også kan bety
som en knute eller knoke sør-øst for Tåråfjell, og har
selvsagt fått navnet sitt etter Helga.
For å komme til Helgenotra kan en velge flere

veger, men vi vil anbefale å kjøre opp fra Hefre, på
vegen som går over til Roheimgrenda. Like etter
at du har passert de siste gårdene/husene møter
du en bom. Begrenset med parkeringsmuligheter.
Herfra må du ta beina eller sykkel fatt mot Vass-
bua, ca. 3 km. Like før du kommer inn til Vassbua,
følger du skogsbilvegen over på vestsida av
bekken. Rett før vannet tar du en sti bratt opp til
høyre. Denne følges et godt stykke opp i lia oven-
for Vassbua. Snart krysser du en bekk og ta da til

høyre og følg denne stien inn i en liten botn eller
dal. Hele tiden har du da Helgenotra oppe til
høyre. Det anbefales å runde toppen og ta siste
stigningen opp til toppen fra nordøst. Her er det og
satt opp tau for å sikre seg i den bratte oppstig-
ningen. Total høydeforskjell fra Vassbua til toppen
er ca. 200 meter. Fantastisk utsikt der oppe mot
Heddal og Notodden. Turen opp tar ca. 1,5 time.
Det vil bli satt opp noen merkebånd fra Vassbua.
Tanga henger ved postkassa noen meter

nedenfor toppunktet. 
Turen gir 8 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Sauherad, 1:30000, utgitt
2010, Kart Fossøy.

For GPS: 32V 0510761E/6597775N

HELGENOTRA - Tur nr. 12
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Skåråfjell er et flott fjellparti som ligger nordøst for
Gvarv og Bø. Enkleste atkomst fra Notodden, er å
kjøre mot Gvarv. Her tar du av til høyre rett før
Gvarv Fruktlager, der det er skiltet Gunheim/Hørte.
Etter noen hundre meter på Gunheimvegen,
kommer du til en bomkasse (kr.40,- i 2015). 
Fortsett rett fram her til parkering ved Holtan

Damtjønn. Herfra følger vi blåmerket sti mot
Skåråfjelltoppen. Ved første stidele, hold til høyre
mot Ringstul. Ved Ringstul er der en liten hytte for
hvile og varme om det er behov for det. Dette er
en gammel stall som Gvarv Turlag har satt i stand.
Rett etter stidele til Bordstul, der du fortsatt skal
rett fram, står skilt til Sudnuten. Følg denne stien
til venstre, og du er straks oppe på kanskje det fi-
neste utsiktspunktet. For å komme videre til Skårå-

fjelltoppen, fortsetter du ca. 15 min. til du ser skiltet
dit. Liten avstikker til venstre og du er ved målet.
Flott utsikt over store deler av Sauherad og Bø
kommuner. En ser og Lifjell, Gausta, Jonsnuten og
Vealøs herfra. Du må regne 1-1,5 time opp, da det
er en del stigning. Bløte partier. Det er og mulig og
fortsette nordover og ta turen som en litt lengre
rundtur.                                                                                                                                                                                            
Tanga henger ved den øverste postkassa.

Turen gir 8 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Sauherad, 1:30000, utgitt
2010. Kart Fossøy. Grønn sirkel i kartet merket 55.

For GPS: 32V 0511073E/6588557N

SKÅRÅFJELLTOPPEN - (679 moh.) - Tur nr. 13
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Noe av det flotteste av turopplevelser Bø har å tilby
er en topptur til Bryggefjell. Ingen tilfeldighet at Bø
Turlag satte opp jubileumsvarden der for å feire sine
første 20 år. Det er en tung tur opp de 430 høyde-
metrene, men en får god lønn for strevet. Mye av
stigningen tas på en strekning på 1,5 kilometer.
Fra Notodden over Reshjemheia; ta til høyre ved

Bø sommerland mot Lifjell. Ta til venstre mot
Oterholt etter ca. en kilometer. Følg vegen over
Juvsåa til neste kryss. Ta til høyre mot Li. Deretter
venstre mot Innleggen. Kjør til parkeringsplassen
med opplysningsskilt. Herfra er det godt merket sti.
Fra parkeringsplassen ved Innleggen går turen

først over Slettelibergja med panoramautsikt over
Bøbygda. Høyere opp går stien over lange sva mot
Bryggja, en svart berghammer som har flere teorier

om bakgrunnen for navnet sitt (se oppslag). Når du
kommer opp og runder til venstre har du lange slake
sva foran deg til topps. Reine Kjeragplatået! Her er
og en avstikker til en jettegryte. Utsikten er for-
midabel mot Bø. Snur vi oss mot nord ser vi Lifjell.
Pass opp for islagte svaberg ved temperaturer rundt
og under null!
En må regne 1,5 til 2 timer opp til varden.
Tanga er festet til postkassa ved varden. 

Turen gir 10 poeng.

Anbefalt kart: Turkart Bø, 1:25000, utgitt 2011. 
Bø o-lag, Kart Fossøy. Grønn sirkel merket 6.

For GPS: 32V 0498263E/6588971N

BRYGGEFJELL - (778 moh.) - Tur nr. 14
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Sørøst for Gråfjell (1320 moh) på Blefjell, og nær
midtveis mellom Sigridsbu og Eriksbu, reiser to
gedigne steinblokker seg rett ved turstien. Brør-
steinane er så visst ikke lett å overse! Sagnet for-
teller om to brødre som skulle hente brisk til mor
si som satt på Gunnulvbu. De ble trollet til stein når
de begynte å trette om vegen hjem igjen. Han som
hadde rett er han som står lengst øst; han har be-
holdt hodet på, ifølge sagnet.
For å komme hit vil vi anbefale å ta utgangs-

punkt i parkeringen på Nordstul. Herfra kan du
følge den blåmerkede stien mot Bletoppen via
Langedalen. Du kan og gå via den ubetjente tur-
isthytta Sigridsbu. Når du har passert stidelet opp
til Bletoppen, er det ca. 3 km videre mot Eriksbu til
du treffer «brødrene». 

En fin rundtur kan også være å gå via Vassholet.
Denne er delvis umerket, men du kan finne flott
turbeskrivelse på ut.no. Husk kart, kompass og
evt. GPS! 
Et tredje alternativ kan være å kjøre opp

bomvegen fra Sandvatn i Hovin opp til Fosskard
seter. Bomnøkkel kan leies på Blefjell Camping.
Herfra går det merket sti bratt opp til hovedstien
mot Eriksbu. Når du treffer denne, er det ca. 2 km
nordover til Brørsteinane.
Tanga henger på en stolpe rett ved steinene.

Turen gir 12 poeng

Anbefalt kart: Turkart Blefjell, 1:30 000, Utgitt 2012,
Notodden o-lag og Notodden Turlag, Kart Fossøy.
Det er merket med en rød ring på kartet, nr. 13.
For GPS: 32V 0510295E/6633080N 

BRØRSTEINANE - Tur nr. 15
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NOTODDEN
Turen starter hos oss!

Størst på sport i Telemark



God tur!

– 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
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Kortet sendes Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 Notodden
innen 1. oktober 2017. OBS! Husk å klippe riktig turnummer.

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

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

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