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KONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENING 
Den 16. februar 1888 kunne man lese følgende notis i ”Kongsberg Adresse”: ”Man har brakt i Erfaring at en Turistforening er 
under dannelse her på Stedet, idet en av Byens Borgere har satt seg i Spidsen for Foretagendet, og innbudt til et Discussionsmø-
de hvortil var fremmødt et halvt Snes af byens større Skatteydere. Mødet valgte en Komite på tre Mænd til at udarbeide Lover 
der skulle forelegges et senere Møde”. Komiteen gjorde jobben sin, og 5. mai 1888 ble Kongsberg og Omegns Turistforening 
stifta. Aktiviteten var stor de første åra. Stier og skiløyper ble merka, og allerede i 1891 fikk foreningen si første hytte, ei steinbu 
som lå helt vest i Bjoreidalen på Hardangervidda. Etter denne friske oppstarten gikk foreningen – av forskjellige grunner – 
nærmest inn i en dvaletilstand fra begynnelsen av 1900-tallet. Ikke før i 1944 våkna foreningen til ny aktivitet - en aktivitet som 
bare har vokst i tida fram til nå. I dag har foreningen ca. 2700 medlemmer og virker i et stort område vest for Numedalslågen 
- fra Omholt i sør til Vegglifjell i nord. Her har foreningen åtte hytter og vedlikeholder et omfattende sti - og løypenett. Hver 
hytte har sitt hyttestyre, som sørger for at hyttene til enhver tid framstår som attraktive og innbydende. Stier og skiløyper holdes 
i orden av en merkekomite.

Den som begir seg inn i KOTs virkeområde, kan trygt ha store forventninger, for her vandrer vi i et terreng og en natur som er 
svært variert og mangfoldig. Her er det både vakkert og vilt, og mildt og vennlig. Her finner vi de åpne furumoer med 
idylliske vassdrag og mystiske myrer, de mørke granskoger med sjoende fosser og ville elvegjel -og de åpne, vide høyfjellsvidder. 
Mange steder streifer vi omkring i spennende kulturlandskap. Vi kommer til seterstuller der vi fornemmer det historiske suset 
hundrevis av år bakover i tida. Og kanskje kommer vi vandrende på en urgammal setersti der buskapen i årevis ble drevet til 
seters på forsommeren. Helt spesielle kulturminner finner vi i åsene vest for Kongsberg. Her dreiv Kongsberg Sølvverk ut sølv 
fra 1600-tallet og opp til 1958. Her kan vi se gruveåpninger, vannrenner, hjulstuer, gruveveier, kunstige dammer og mye annet. 

KOTs hytter er mye brukt til helgeturer, men mulighetene for flere dagers hytte til hytte-tur er særdeles gode. Den som virkelig 
tørster etter en langtur, kan begynne sør i Vestfold og gå etter merka stier helt inn på Hardangervidda, og derfra er det jo et 
mylder av muligheter videre. Andre vil oppleve sjarmen ved å gå på tvers av området og starte nede i bebyggelsen og gå over 
høydene for å ende på den andre sida. Det ligger fint til rette for å gå slike turer både fra Lågendalen og vestover til Sauherad 
og fra Numedal til Tinn - for bare å nevne noen muligheter.
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SØR FOR KONGSBERG:
SKRIM, SVEINSBUFJELLET, MEHEIA
Sør for Kongsberg by, mellom Lågendalen i øst og Sauherad 
i vest, ligger et usedvanlig variert turterreng. Den som søker 
de idylliske setre på frodige voller, finner det her. Den som 
søker utfordrende villmark med stup og ufser, med 
mosegrodd urskog og døkke elvegjel finner det også. Og den 
som liker å vandre over åpne flyer med glissen fjellfuruskog 
og blide vannspeil, med saftige myrer og surklende bekker, 
finner alt dette her. 

Styggemann og Skrimtoppen, Stølefjell og Solumfjell, 
Nonsknatten og Sveinsbuvarden – dette er noen av 
toppene som byr på praktfulle rundskuer. I 2008 ble 123 
km2 av dette området verna med navnet ”Skrim-
Sauheradfjella naturreservat”. Sentralt i området ligger 
Skrim. Vi ser de karakteristiske toppene mot horisonten.
De høyeste er Styggemann (872 moh.) og Skrimtoppen (859 
moh.). Traktene fra nordskråningen av Skrimfjella og helt 
sør til Omholt parkering kalles nå vanligvis for Skrim.

Nordvest for Skrim og Ravalsjø ligger Sveinsbufjellet. 
Her er det åpent og fint, med vridde fjellbjørker, småvokst 
fjellfuru, tjern i alle størrelser og flotte myrer. Videre 
nordover fra Sveinsbufjell og Ravalsjø finner vi flotte 
skogstrakter som strekker seg opp mot veien over Meheia. 
Sentralt i dette området ligger de to store vanna Kolsjø og 
Øksne. KOT har tre hytter i dette området: Sørmyrseter 
på Skrim, Sveinsbu på Sveinsbufjellet og Pråmvika ved 
østbredden av Kolsjø.

FRA KONGSBERG TIL BOLKESJØ 
Rett vest for byen ligger Kongsbergs mest brukte og mest 
populære turområde, Gruveåsen med Knutefjellet. Åssida 
nærmest byen er spesielt interessant på grunn av alle min-
nene fra sølvverkstida. I 1623 ble det funnet sølv i fjellet ved 
Kongsberg, og året etter ble Kongsberg Sølvverk oppretta. 
Med enkelte avbrudd var det i virksomhet til 1958. I 2002 
ble Kongsberg Sølvverk freda som kulturmiljø. Høyere opp, 
nærmere Jonsknuten (902 moh.), er terrenget åpent og byr 
på storslåtte rundskuer.

Vest for Jonsknuten synker terrenget, først bratt, deretter 
slakere med glissen fjellskog ned mot Lisetrene. Her går 
vi gjennom Barmen naturreservat der skogen er nesten 
helt upåvirka av nyere skogbruksinngrep. Her er det mye 
gammal, grov furuskog, samt noe gammal granskog. Det 
er mange idylliske tjern og åpne myrlandskap i området, så 
dette er virkelig et tureldorado både for skiløpere og fotfolk 
på barmark. Videre vestover ligger Baklifjellet. Her er ter-
renget til dels ganske åpent og knausete, med mange flotte 
vann. Fra Selslinatten (809 moh.) er det et imponerende 
utsyn mot Follsjå, Blefjell, Gaustatoppen og videre vestover 
blånende telemarksfjell. KOT-hytta Selsli ligger i dette 
området.
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BLEFJELL
Grovt sett kan man plassere Blefjell nord for Jondalen og 
vest for Numedalskommunene Flesberg og Rollag. Den 
østligste delen av området kalles Vesle-Ble. Det ligger på 
700-900 meters høyde og er enormt populært om vinteren. 
Til sommerbruk vil nok mange syns det blir vel mye myr og 
kratt. 

Den vestlige delen – Store-Ble – er helt annerledes. Det er 
en markert høyfjellsrygg som strekker seg fra Bolkesjø i sør 
til Sørkje i nord. Dette er typisk høyfjell, og flere topper er 
over 1300 m. Her finner vi det meste av det vi er ute etter 
på en fjelltur. Flyer og vidder, trange søkk og åpne daler, 
friske vassdrag med store og små tjern – og flotte utsikter! 
Det er særdeles lett og fint å gå innover Blefjell. Det er også 
svært greit å ta seg fram utenom stiene. Terrenget er ganske 
kupert, og det gjør at en fottur innover Store-Ble er både 
variert og full av overraskelser. KOT har hyttene Sigridsbu 
og Eriksbu på Blefjell.

VEGGLIFJELL
Området nord for Blefjell og vest for Veggli kalles gjerne 
for Vegglifjell, selv om deler av det ligger i Tinn kommune. 
Store deler av området er prega av fjellskog med et mylder 
av tjern. I den sørlige delen av området hever noen høyder 
seg opp over tregrensa. Både Vorsetfjell og Ånebunuten 
er over 1000 meter, og fra disse er det selvfølgelig flotte  
rundskuer. Den nordlige delen av området er typisk høyfjell 
med topper på 11-1200 meter. Vest i området ligger  
Skirvedalen naturreservat. Her finner vi uberørt og genuin 
villmark med graner som er over 300 år gamle og furuer 
som er enda eldre. Her får trærne stå i fred til de ramler 
overende av elde. 

Det har vært en omfattende seterdrift på Vegglifjell, og  
mange av setrene er holdt godt ved like. Visse deler av 
området er sterkt bebygd med hytter. På vinterstid er det 
et omfattende nett med oppkjørte løyper som svært mange 
benytter seg av. Men det varierte og idylliske landskapet 
trekker mange hit også på barmark. Turistforeningens  
gjennomgående sti går stort sett vest for hyttebebyggelsen. 
KOT har hyttene Øvre Fjellstul og Daggrø i dette   
området.
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HYTTENE
Alle KOTs hytter er ubetjente. Det vil si at du må ha med 
deg mat og lakenpose eller sovepose; for øvrig finner du det 
du trenger. Hyttene er låst med DNTs standardnøkkel, 
og de kan brukes hele året. Systemet med ubetjente hytter er 
basert på tillit til brukerne.  Det betyr at gjestene rydder og 
gjør reint etter seg før de forlater hytta. Betaling skjer enten 
med bankoverføring, vipps eller kontanter. All søppel som 
ikke kan brennes, tas med tilbake. Og husk å fylle vedkassa 
med opptenningsved. Det er fullt mulig å bo på ei hytte i 
flere dager, men kommer det flere gjester enn det er senger, 
må den som allerede har hatt seng ei natt, vike plassen. Alle 
hyttene har ekstra madrasser til golvbruk. Men hytta er 
aldri så full at det ikke er plass til alle som kommer! På alle 
hyttene er det oppslag med informasjoner som er spesielle 
for akkurat den hytta, f. eks. hvor man henter vann.

MERKING
Turistforeningene holder en urgammal tradisjon ved like 
ved at de merker stier med steinvarder. I tillegg brukes  
maling, og for å markere at dette er en turistforeningssti, 
males det gjerne en T på vardene (eller noen av dem). 
I skogsterreng og på steder med lite stein, merkes det ofte på 
trær. I skogen brukes blå maling, i fjellet rød. Dette henger 
sammen med tradisjoner og vaner helt fra 
turistforeningenes første tid. Når det gjelder KOTs   
virkeområde, betyr det i praksis at alle stiene sørfra er  
merka med blått. Ved Bolkesjø skifter merkinga til rød farge. 
Vintermerkinga er alltid rød. Noen steder merkes med røde 
plastband, andre steder med røde metallskilt. Over åpne 
strekninger kan det være satt opp staur. Løypene har fast 
merking, bortsett fra løypa fra Daggrø og nordover. Den 
merkes med kvist ca. midt i februar. I sti-og løypekryss og 
ved startsteder er det satt opp skilter. Merkinga blir 
jevnlig ettersett og vedlikeholdt, men flatehogst, veibyg-
ging og hyttebygging kan noen ganger ødelegge merkinga. 
Turistforeningen retter opp slikt så fort de kan, men den 
som er på tur, må være forberedt på å støte på problematiske 
steder, og må alltid ha kart med seg.
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VERDT Å MERKE SEG:  Hytta 
ligger 630 moh. Ubetjent, 14 
sengeplasser. Hund tillatt i eget rom. 

TURKART: Skrim-Vindfjell; 1:50 
000 fra Nordeca nr. 2403, Siljan 
Nord; 1: 25 000 fra Telemark  
turistforening (TOT).

OM HYTTA: Sørmyrseter ligger 
like sør for den setergrenda den har 
navnet sitt etter. Fra hytta er det fint 
utsyn mot flotte myrer og Stulstjern 
– med Skrimtoppen nikkende i det 
fjerne. Landskapet rundt hytta er va-
riert, men åpen fjellskog med mange 
vann dominerer. Fram til 2002 leide 
KOT en av buene på seterstullen, 
men bygde da ny hytte like sør for 
seterbebyggelsen.

I. ATKOMST TIL FOTS 
A) Fra Ravalsjø parkering: Bil forbi Heistadmoen og Raje (bomvei) til 
Ravalsjø parkering. Skilt og merking viser forbi Ormetangen, opp lia øst 
for Ravalsjø, forbi Skrimsetra og Urdstjerna, over Fugleleikskarva fram til  
Sørmyrseter. (Ca. 9 km).

B) Fra Kroksbekk: Bil forbi Heistadmoen. Følg skilt til Sagvolden og deretter 
Lauarveien. Ved første veikryss tar en bomvei til høyre (vestover). Den følges 
ca. 2 km til et veikryss der skilt viser til Sørmyrseter og Styggemann. Her er 
det parkeringsmuligheter, og merkinga starter her. Den fører oss opp lia forbi 
Hoensetra, opp Hoenseterlia, over Hoenseterskardet og ned til Øvre Urdstjern. 
Der er det stikryss, og videre som alternativ a). (Ca.8 km).

C) Fra Efteløt: Buss eller bil til Nedre Lie, ca. 2,5 km nord for Efteløt kirke. 
KOT-skilt ved busslomma viser vei opp en gårdsvei. Etter 300 meter nytt skilt 
som viser til Stølefjell. Følg skogsbilveien til enden der merkinga begynner. 
God stigning opp til Stølefjell (750 moh.) Flott utsyn! Videre bratt ned til  
Stølevann og Ivarsbu, forbi Støleseter og Kongstjerna og fram til Sørmyrseter. 
(Ca.14 km) Vil man korte inn turen med 3-4 km, og spare nesten 300   
høydemeter, kan man kjøre bomveien fra Volden om Åkersetra mot Skjesvann. 
Like før Skjesvann krysser stien veien. Her er det KOT-skilt og plass til å  
parkere.

Sørmyrseter 6

SØRMYRSETER



Sørmyrseter 6

D) Fra Omholt parkering: Ved Efteløt viser skilt til 
Omholt og Skrim (bomvei). Fra parkeringsplassen går sti-
en til Omholtseter. Derfra er det to hovedtraséer vestover 
til Sørmyrseter. Den sørligste går over Fantefjell, om 
Kongstjerna til Sørmyrseter. (Ca.8 km). Den nordligste 
går om Svarttjern og Stølesetra, og stiene møtes ved Store 
Kongstjern.(Ca. 9 km).

E) Fra Langlidalen: Bil fra Siljan til Grorud. Bomvei til 
Langlidalen. Merka sti om Fagervann. (Ca.3 km).

II. ATKOMST PÅ SKI 
A) Fra Ravalsjø parkering: Bil forbi Heistadmoen og 
Raje (bomvei) til Ravalsjø. Den merka løypa går over 
Ravalsjø, opp Skrimsdalen, over Nedre Urdstjern til 
Sørmyrseter. Den er vanligvis oppkjørt. (Ca. 8 km).

B) Fra Omholt parkering: Merka og som oftest opp-
kjørt løype om Omholtsetra, Fantefjell og Kongstjerna. 
(Ca.9 km).

III. TIL NABOHYTTENE
A) Darrebu: Til fots: Som I d). På ski: som II b). Hytta 
ligger like ved stien og skiløypa et lite stykke fra Omholt 
parkering. (Ca. 9 km).

B) Ivarsbu: Til fots: som I c). (Ca. 5 km). På ski: Om 
Store Stølevann eller Svarttjern (Ca.5 km).

C) Solum: Til fots: Stien mot Ravalsjø følges til stikryss 
ved Øvre Urdstjern. Sørover på den gamle seterstien til 
Omlia, over Tråkkleivåsen og Tråkkleivdalen til veien ved 
Paulstul. Den følges en drøy kilometer til Buvannstua der 
stien tar av opp til høyre. Den går sør for Svartufstjern og 
svinger deretter sørover mot Solum. (Ca. 9 km).
På ski: Løypa tar av fra løypa mellom Sørmyrseter og 
Ravalsjø midt på Skrimsvannet og går sørover inn i 
Grasdalen. Svinger sørvestover over Korstjørn og Igletjørn 
ned til Solum. (Ca.10 km)

Sørmyrseter 7

D) Sveinsbu: Til fots: Som I a) til Ravalsjø parkering. 
Derfra sti om Fagervann og Store Mjøvann opp lia. (Ca.12 
km). På ski: Som II A) til Ravalsjø parkering. Løypa tar 
ut fra parkeringsplassen i sørenden, altså helt motsatt av
 sommerruta. Ved Haugmyrene viser skilt til Sveinsbu. 
Over Svarttjern og opp lia til hytta. (Ca.12 km).

IV. DAGSTURER FRA SØRMYRSETER.
Styggemann: Merka sti rundt setervollen og opp på 
Jotefjell. Ned i Urdtjernsdalen og bratt opp til Stygge-
mann. Det er en stigning på om lag 240 meter fra Sørmyr-
seter. Styggemann er Skrimfjellas høyeste topp med sine 
871 moh, og rundskuet er helt enestående. (Ca. 2,5 km). 
Legg gjerne tilbaketuren om Hoenseterfjellet og Urds-
tjerna (Ca.6 km). På vinterstid er det greiest å følge løypa 
vestover, over øvre Urdstjern, opp Urdskleiva og østover 
Hoenseterfjellet til Styggemann. (Ca.6 km).

Fantefjell: Om lag 4 km øst for Sørmyrseter ligger 
Fantefjell, som med sine 690 moh. byr på et flott 
rundskue. Følg den merka stien fra hytta om Kongstjerna 
og Kjelleråsen fram til Fantefjell. Tilbaketuren kan gå om 
Stølesetra. Stien er merka og er en snau kilometer lengre.

Jotefjell og Kongstjerna: Dette er en kort og lett tur på 
3 km, og den er merka hele veien. Følg merkinga rundt 
setervollen i retning Styggemann. Ved stikrysset på   
Jotefjell tar man østover til Store Kongstjern. Derfra  
tilbake til Sørmyrseter.



VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 690  
moh. Ubetjent, 12  sengeplasser. Hund tillatt 
i anneks.

TURKART: Skrim-Vindfjell; 1:50 000 fra 
Nordeca nr. 2403, Turkart Meheia; 1:25 000 
fra kart Fossøy, Turkart Sauherad; 30 000 
fra kart Fossøy, Siljan Nord; 1: 25 000 fra           
Telemark turistforening (TOT).

OM HYTTA: Sveinsbu ble bygd i 1989 og 
offisielt innvidd sommeren etter. Hytta ligger 
rett øst for Sveinsbuvarden på Sveinsbufjellet. 
Den ligger høyt og fritt med flott utsyn mot 
nord og øst og sør, der særlig Skrim domi-
nerer i synsbildet. Rett ved hytta ligger to 
idylliske tjern der det er fullt mulig å få seg 
en dukkert. Terrenget rundt hytta er åpent 
med glissen småbjørkeskog og enkelte trassige 
furuer. Det er mange vann på Sveinsbufjellet, 
og i flere av dem er det gode fiskemuligheter.

I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Ravalsjø parkering: Bil forbi Heistadmoen og Raje 
(bomvei) til Ravalsjø. Skilt i nordenden av parkeringsplassen viser til 
Sveinsbu. Stien passerer Fagervann og Store Mjøvann før den stiger 
nokså bratt opp lia og fram til hytta. (Ca. 3 km).

B) Fra Elgsjø: Elgsjø ligger ved veien mellom Kongsberg og 
Notodden, ca. 27 km vest for Kongsberg. Et par hundre meter øst for 
sjøen tar en bomvei av mot sør-øst. Her er det parkeringsmuligheter. 
Følg veien til blåmerka sti tar opp til venstre. Behagelig stigning opp til 
Høymyrvatnet (456 mo.h.). Merkinga følges videre forbi Romestul og 
møter stien fra I c) ved Grisetjørn. Derfra som I c). Det er ca 10 km til 
Breiset.

C) Fra Jerpetjørnshovet: På det høyeste punktet på veien 
mellom Kongsberg og Notodden er det parkeringsplass på høyre side. 
Tvers over veien stikker en blåmerka sti rett sørover. Skilt viser til Brei-
set og Sveinsbu. Det er om lag 8 km til Breiset i relativt lett og åpent 
landskap. Fra Breiset som I d).

Sveinsbu 8
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D) Fra Breiset: Bil fra Hjuksebø til Breiset. Sti østover 
og innover Sveinsbufjellet i åpent landskap med flere fine 
vann. Over Sveinsbuvarden med imponerende utsyn og 
ned til hytta. (Ca. 5 km).

E) Fra Meheia: Bil eller buss vestover mot Notodden fra 
Kongsberg. Midt i 60-sonen, om lag 14 km fra Kongsberg 
sentrum, tar en bomvei av til venstre. Her er det 
parkeringsmuligheter, og KOT-skilt viser vei. Stien går 
over Karlstjernshøgda, med fin utsikt, og ned til Kolsjø. 
På klopp over Kolsjøelva, i åpent lende til Bjørkeseter 
og så bratt opp liene til Sveinsbufjellet. Utsikten herfra 
er særdeles attraktiv! Videre sørover forbi Krokvann og 
fram til hytta. Underveis er vi oppe i 498 meters høyde på 
Karlstjernshøgda, så mister vi noe høyde før vi stiger ca. 
280 meter fra Kolsjø til Sveinsbu. Turen er derfor atskillig 
lettere motsatt vei. (Ca.12 km) 

F) Fra Kongsberg: Det vanligste er å starte i   
skisentret i Funkelia. Hit går det buss. Til fots kommer 
man ved å følge veien ”Håvet” på Vestsida opp bakkene, 
forbi Persløkka til Funkelia. Helt innerst på parkerings-
plassen er det KOT-skilt som viser til merka sti opp 
Steinbakken og videre et stykke opp i Ollebakkane der det 
er stikryss. Vi fortsetter rett opp lia til parkeringsplassen 
ved Sachsen. Skilt og blåmerker leder oss et kort stykke på 
bilveien til venstre før skilt viser veien til Meheia. Videre 
vestover i åpent terreng, forbi Henschiensetra, opp på 
Knutehovet og fram til den merka stien mellom Meheia 
og Knutehytta like under Nr.8-åsen. Denne følges ned til 
hovedveien på Meheia. Etter et kort stykke på veien, tar vi 
av til venstre. Her er det skilt, og  videre følger vi  
beskrivelsen under I e. (Ca. 21 km).

G) Fra Kolsjø: Denne turen er lik tur I e) fra Meheia 
til Sveinsbu. Istedenfor å stoppe på Meheia, kjører vi ca. 
2,5 km videre til skilt viser til Øksne. Denne veien kan vi 
kjøre helt til Kolsjø der vi møter den merka stien. (Ca. 7,5 
km).

II. ATKOMST M PÅ SKI 
A) Fra Ravalsjø parkering: Bil forbi Heistadmoen og 
Raje (bomvei) til Ravalsjø. Skiløypa til Sveinsbu tar ut fra 
sørenden av parkeringsplassen, altså helt motsatt av stien. 
Vanligvis oppkjørt løype følges til løypekryss ved 
Haugmyrene der skilt viser til Sveinsbu. Denne løypa er 
ofte oppkjørt. Over Svarttjern og opp lia til hytta. (Ca. 4 
km). B) Fra Breiset: Bil fra Hjuksebø til Breiset. Vanlig-
vis oppkjørt løype østover og i åpent landskap til Sveins-
buvarden. Derfra kort ned til hytta. (Ca. 5 km).

C) Fra Meheia: Samme startsted som sommerruta. 
Løypa følger veien sørover til Pråmvika. (Ca. 6 km). Den 
er som oftest ubrøyta, men den brukes en del av hunde-
kjørere. Fra Pråmvika rett vestover Kolsjø til merking på 
vestbredden. Merkinga følges til løypekryss for løypa fra 
Øksne. Sørover i åpent myrlandskap til Bjørkeseter. Litt 
forbi Bjørkeseter tar en (ubrøyta) vei til venstre og opp 
Helvetesdalen. Bratt opp liene til Neråsvannet der løypa 
møter den oppkjørte løypa mellom Breiset og Sveinsbu. 
Fra Bjørkeseter til Neråsvannet er det en stigning på drøyt 
200 meter. Løypa fra Pråmvika til Neråsvannet er vanlig-
vis ikke oppkjørt. (Ca.14,5 km fra Meheia til Sveinsbu)

D) Fra Øksne: Med bil vestover E 134 fra Kongsberg 
ca.16 km til der Øksneveien tar til venstre. Ca 1,6 km 
til Øksne. Parkering. Det er sjelden oppkjørte løyper i 
dette området, men herfra er det vanligvis oppgåtte spor. 
Sørover Øksne. Rett sør for to holmer i Øksnes sør-østre 
vik finner vi den merka skiløypa. En snau kilometer sør 
for Øksne møter vi løypa fra Pråmvika. Videre som IIc. 
(Ca. 11,5 km fra Øksne til Sveinsbu). - Man kan også følge 
veien på vestsida av Øksne fram til krysset ved Helvetes-
dalen, Anbefales hvis det er overvann! 

E) Fra Kolsjøhyttene: Som II d, men brøyta bilvei 3 km 
videre fra Øksne til Kolsjøhyttene. Herfra på ski sørover 
Kolsjø ca. en kilometer til der merkinga for løypa fra 
Pråmvika begynner ved vestbredden av Kolsjø. Videre 
som II c. Merk! d) og e) frarådes hvis man ikke er 100 % 
sikker på at isen på Øksne og Kolsjø er trygg! Men under 
e) kan man følge veien på vestsida av Øksne.
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III. TIL NABOHYTTENE
Sørmyrseter: Til fots: Ut lia til Ravalsjø parkering. På 
vei til Ormetangen, over dammen på Ravalsjø og opp lia 
mot sør-øst. Forbi Skrimsetra og Skrimsvannet, forbi  
Urdstjerna og over Fugleleikskarva til Sørmyrseter. (Ca. 
12 km). På ski: Ut lia, over Svarttjern og inn på løypa 
rundt Ravalsjø ved Haugmyrene. Til venstre mot Ravalsjø 
parkering. Over Ravalsjø, opp Skrimsdalen, over Nedre 
Urdstjern, over Fugleleikskarva og fram til Sørmyrseter. 
Fra Sveinsbu til Haugmyrene er det ofte oppkjørt. Derfra 
til Sørmyrseter er det vanligvis oppkjørt. (Ca. 12 km).

Solum: Til fots: Som stien til Sørmyrseter til stikryss   
ved Øvre Urdstjern. Derfra se under Sørmyrseter.
På ski: Som skiløypa til Sørmyrseter til midt på 
Skrimsvannet. Derfra se under Sørmyrseter.

Sommerseter: Til fots: Vi følger den merka stien rett 
sørover fra Sveinsbu til stikryss om lag 700-800 meter sør 
for hytta. Stien mot Sommerseter tar av til høyre og ut 
lia mot Svarttjern. Den krysser bilveien til Arebuvannet 
og Arebubekken. Den er vanligvis lett å krysse, men ved 
høy vannstand kan det være nødvendig å vasse, eventuelt 
gå over på dammen i Arebuvannet eller gå sørøstover til 
brua i bilveien.Videre passerer stien Primtjørn og kommer 
ut på en bilvei som følges helt til øverst i Vindmosdalen. 
Gjennom et temmelig vilt og uberørt område, forbi Surte-
tjørn og ned til Eiangen. Stien svinger sørover og møter 
snart veien til Eiangen ved Grantjern. Så er det en liten 
kilometer ned til Sommerseter. (Ca.10 km).

På ski: Ut lia til løypekrysset ved Haugmyrene. Til høyre, 
og til høyre enda en gang ved neste veikryss. Langs 
Arebuvannet og Holmevann. Løypa svinger sørover fra 
Holmevannet, opp Killingdalen, forbi Tjønnåssetra og 
kommer etter hvert opp i et åpent landskap ved Fjellvan-
na. Videre sørover til Tonebekkfjorden i Eiangen. Østover 
Eiangen til enden av veien. Denne følges ned til Som-
merseter. Fra Sveinsbu til Holmevann er løypa vanligvis 
oppkjørt; derfra er oppkjøringa noe mer sporadisk. 
(Ca.15 km).
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Pråmvika: Til fots: Som Ic til Bjørkeseter. Skilt viser til 
høyre, på bru over Bjørkeseterbekken og i åpen skog ned 
til Fossvann med Fossvannshytta. (Åpen Statskog-hytte. 
Mulig å overnatte). Kort stykke nordover på vei før den 
merka stien tar av til venstre. Denne følges til Pråmvika. 
(Ca. 9 km). På ski: Som IIc i motsatt retning (Ca. 9 km).

Selsli: Denne hytta er ikke direkte nabohytte til Sveinsbu, 
men mange vil gå direkte mellom disse hyttene uten å ta 
omveien om Pråmvika. Til fots: Som I c) til Meheia. Der-
fra kort østover på riksveien, gjennom jernbaneundergan-
gen og videre på vei til Brånabekk. Derfra på sti til stidele 
før Helgevann. Vest for Helgevann, forbi Løkentjern til 
stikryss ved Nordsetertjern. Så vestover om Bjønndalen 
og i lettgått lende forbi flere vann og fram til Selsli. (Ca.25 
km). Man kan korte inn turen med ca. en km hvis man vil 
gå 6 km på vei nordover fra Brånabekk,
På ski: Som II c) til Meheia. Kort østover på riksveien 
og gjennom jernbaneundergangen. Vi følger veien til 
høyre til Brånabekk. Skilt viser hvor skiløypa tar av rett 
nordover. Ved Lisetrene møter den Knuteløpstraséen som 
følges vestover. Den er merka og vanligvis preparert fra litt 
utpå vinteren. (Ca. 27 km).

IV. DAGSTURER FRA SVEINSBU
Sveinsbuvarden: Alle som besøker Sveinsbu, bør ta en 
tur opp på Sveinsbuvarden.(745 moh.). Herfra er det et 
storslått rundskue. Toppen ligger bare 15-20 minutters 
gange øst for hytta. Følg blåmerkinga mot Breiset.

Rundtur om Bufinntjørn og Arebuvannet: Denne  
turen er om lag 7-8 km lang og går delvis utenom de   
merka stiene. Følg merkinga fra hytta og opp til  
Sveinsbuvarden. Rett ned i sør-vest ser vi et stort vann, 
Bufinntjørn. Vi forlater merkinga og tar oss ut lia ned til 
bekkeosen i sørenden av vannet; og det er lettest hvis vi 
følger noen varder som vi ser rett sør for toppvarden. Fra 
bekkeosen er det tydelig sti ut lia til Arebuvannet. Følg 
bilveien til venstre. Et par hundre meter forbi vannet 
krysser den merka stien mellom Sveinsbu og Sommerseter 
bilveien. Vi tar denne stien til venstre, forbi Svarttjern og 
opp lia til Sveinsbu.

Rundtur om Bjørkeseter og Breiset: Følg merkene 
nordover Sveinsbufjellet mot Bjørkeseter. Like før setra 
forlater vi merkene og følger bilveien rett fram. Ved 
første veikryss tar vi til venstre, ved neste veikryss til 
høyre. Nytt veikryss og vi tar til venstre – vestover – og 
innover Smørkleppdalen. Innerst i dalen, like før veien 
ender, tar en blåmerka sti av til høyre. Den følger vi til 
vi ved noen åpne myrer støter på den merka stien fra 
Jerpetjørnshovet til Breiset. Så er det bare å følge skilter og 
merker fra Breiset over Sveinsbufjellet til Sveinsbu. Flott 
og variert tur på ca. 17-18 km.
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I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Kolsjøhyttene: Med bil vestover E 134 fra 
Kongsberg ca. 16.5 km til der Øksneveien tar til venstre. Den-
ne følges til Kolsjøhyttene som ligger ved Kolsjøs 
vestbredd. (Parkeringsmuligheter). Her er det skilta og
 merka til Pråmvika, først nordover til stikryss nord for Kolsjø, 
så bratt ned til høyre og etter hvert sørover langs østbredden 
av Kolsjø. Hele veien med fint utsyn over det tre km lange 
vannet. (Ca. 3.5 km). 

Alternativt kan en gå sør for Kolsjø om Fossvann. På veien 
litt tilbake fra parkeringa, over bru over Kolsjøelva og i åpent 
landskap til Bjørkeseter. Stikryss. Til venstre, over Bjørkeseter-
bekken på bru og videre ned til Fossvann der vassdraget krys-
ses på en gammal fløtningsdam. Forbi Fossvannshytta, som 
tilhører Statskog og er åpen. Det er fullt mulig å overnatte der. 
Kort nordover på vei, så etter merka sti nordover til Kolsjø og 
Pråmvika. (6 km).

B) Fra Meheia: Bil eller buss vestover E 134 fra 
Kongsberg. Like etter den nedlagte Meheia stasjon, midt i 
60-sonen, om lag 14 km fra Kongsberg, tar en bomvei av til 
venstre. Her er det parkeringsmuligheter, og KOT-skilter viser 
vei.  Stien går over Karlstjernshøgda, med fin utsikt, og ned 
mot Kolsjø. Like nord for Kolsjø er det stikryss. Videre som I 
a. (Ca. 6.5 km).
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PRÅMVIKA

VERDT Å MERKE SEG:  Hytta ligger 415  moh.  
Ubetjent, 30 sengeplasser. Hund tillatt i eget hus.

TURKART: Turkart Meheia; 1:25 000 fra kart Fossøy, 
Kongsberg; 1:50 000 fra Nordeca nr. 10026.

OM HYTTA: Pråmvika ligger ved østbredden av 
Kolsjø om lag 6 km sør for Meheia. Med sin plassering 
nær vannkanten har den flott utsikt utover Kolsjø og 
mot furuåsene i vest og nordvest. Fra 1. mai 2013 leide 
KOT ei lita hytte av Statskog, men begynte umiddelbart 
arbeidet med å skaffe seg ei større, egen hytte. Den nye 
hytta ble offisielt innvidd i mai 2018. Den ligger like 
ved den gamle hytta, og er svært romslig og passer godt 
for større følger. KOT overtok to gamle tømmerhus fra 
Statskog, Smørklepphytta som stod like sør for Øksne, 
og Brustua med uthus fra Jondalen. Begge husa ble 
møysommelig tatt ned, frakta til byggeplassen og satt 
opp igjen med et nytt bygg som binder de to hyttene 
sammen. Uthuset fra Jondalen har blitt skjul, do,  
hundeavdeling og båthus. Hyttegjestene disponerer 
kanoer. Hytta er bygd med tanke på at alle skal kunne 
benytte seg av den. Bevegelseshemmede som ønsker 
å benytte seg av Pråmvika, bes kontakte kontoret.  Et 
opphold på Pråmvika byr på mange muligheter:  
Turgåing, fiskebading og padling.
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C) Fra Saggrenda: Kjør E 134 vestover ca. 6 km fra 
Kongsberg sentrum. Følg Kisgruveveien (bompenger) ca. 
3 km sørover til bom. Herfra går umerka sti opp til 
Trytetjerna, videre til Slåttemyrsetrene, Kolknutsetra og 
ned til Pråmvika. (Ca. 7 km).

D) Fra Kongsberg: Det er vanlig å starte i skisentret i 
Funkelia. Hit går det buss. Til fots kommer man hit ved å 
gå veien Håvet fra Vestsida, opp bakkene, forbi Persløkka 
og fram til Funkelia. Innerst ved  parkeringsplassen viser 
skilter og merker opp Steinbakken og Ollebakkane til 
Sachsenveiskillet. Derfra litt nedover veien til venstre, så 
på sti vestover forbi Henschensetra, over Knutehovet og til 
stien mellom Meheia og Knutehytta. Den følges nedover 
til Meheia. Derfra som I b. (Ca. 15 km).

II. ATKOMST PÅ SYKKEL
Siden bomveien fra Meheia til Raje går rett øst for 
Pråmvika, og det er en stikkvei ned til hytta, er det fint å 
sykle dit. Det er ca. 6 km fra Meheia og 7 km fra Raje.
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III. ATKOMST PÅ SKI
A) Fra Kolsjøhyttene: Med bil vestover E 134 fra 
Kongsberg ca. 16 km til der Øksneveien tar til venstre. 
Den er vanligvis brøyta. Videre på østsida av Øksne til 
Kolsjøhyttene. (Ca. 4.5 km fra E 134). Herfra er det ca. 
halvannen kilometer på ski sørøstover Kolsjø til Pråmvika.

B) Fra Øksne: Som III a til Øksne.  Parkering. (Ca. 1.5 
km fra E 134). Skilter viser vei sørover Øksne. Ta inn i 
den østlige vika av Øksne. Rett sør for noen små øyer tar 
ei merka skiløype av. Den følges til bredden av Kolsjø rett 
vest for Pråmvika. Så rett østover Kolsjø til hytta. (Ca. 4 
km). Det går veier på begge sider av Øksne som kan følges 
ved  overvann. 

Merk! a) og b) frarådes hvis man ikke er 100 % sikker på 
at isen på Øksne og Kolsjø er trygg!
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IV. TIL NABOHYTTENE
Sveinsbu: Til fots: Sørover langs Kolsjø til Fossvann. 
Over elva på en fløtningsdam og først nordvestover, deret-
ter noe mer sørlig til Bjørkeseter. Her kommer man inn på 
stien mellom Meheia og Sveinsbu. Videre gjennom flott 
fjellfuruskog opp mot Sveinsbufjellet. Etter hvert 
imponerende rundskuer. Forbi Krokvann og fram til 
hytta. (Ca. 9 km).       
   
På ski: Rett vestover Kolsjø til merka løype på vestsida av 
vannet. Forbi Bjørkeseter og til kryss nederst i 
Helvetesdalen. Til venstre på en vanligvis ubrøyta vei. 
Brått til venstre like før Helvetesdalstjern og i god stigning 
i til dels åpent myrterreng. Opp på Sveinsbufjellet og inn 
på den oppkjørte løypa mellom Breiset og Sveinsbu ved 
Neråsvannet. I åpent landskap opp til Sveinsbuvarden 
(745 moh.) med flott utsyn i alle retninger. Kort ned til 
hytta. (Ca. 9 km.) Fra Pråmvika til Neråsvannet er det 
vanligvis ikke oppkjørt løype

Selsli: Til fots: Nordover langs Kolsjø med fint utsyn over 
vannet hele veien. Nord for vannet bratt opp til venstre og 
inn på stien mellom Sveinsbu og Meheia. Over 
Karlstjernshøgda – med utsikt! – og ned til Meheia. Kort 
østover på E 134, gjennom jernbaneundergang og på vei 
til Brånabekk. Videre på sti om Helgevann, Løkentjern 
og etter hvert flere andre flotte tjern. Vestover og fram til 
Selsli. (Ca. 19 km).

På ski: Østover til veien mellom Meheia og Raje. Den er 
som oftest ubrøyta og følges til Meheia. Kort østover på 
E 134, gjennom jernbaneundergangen og på vei til 
Brånabekk. Skiløypa går først nordover, deretter 
nordvestover for så å svinge opp til Lisetrene. Ved 
Rundetjern møter vi Knuteløpstraséen som følges vest-
over. Den går rett forbi Selsli. Den er merka og er vanligvis 
oppkjørt fra litt utpå vinteren (Ca. 22 km).

C) Fra Meheia: Samme startsted som I b. Følg veien 
sørover. Den er som oftest ubrøyta, men brukes en del av 
hundekjørere. (Ca. 6 km).

D) Fra Raje: Bil forbi Heistadmoen til Raje. (Bomvei, ca. 
20 km fra Kongsberg). Løype på veien mot Meheia. Ca. 7 
km til Pråmvika.

E) Fra Saggrenda: Se under I c. Oppkjørt, men ikke 
merka, løype fra parkeringsplassen ved bommen i 
Kisgruveveien til Trytetjern og videre til Slåttemyrsetrene. 
Et lite stykke videre herfra tar merka avstikker av mot 
høyre og kommer innpå veien øst for Kolsjø. Derfra kort 
mot høyre til Pråmvika. (Ca. 7.5 km).
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IIV. DAGSTURER FRA PRÅMVIKA
Kolsjø rundt: Følg merka sti rundt vannet, om Fossvannshytta og Bjørkeseter. (Ca.9.5 km). 

Om Kolknutsetra og Slåttemyrene: Opp til veien øst for hytta. Følg den et kort stykke mot høyre til en vei (med bom) 
tar av til venstre. Den følger vi opp til Kolknutsetra (470 moh.). Stor sti videre (umerka) i østlig retning til Slåttemyrsetrene. 
Noe under tre km fra Pråmvika og hit. Den som vil gå lenger, følger stien videre ned til Trytetjerna – som ligger flott til i 
åpen furuskog. En tydelig (umerka) sti går sørvestover, forbi Karikulp og Ringtjern til veien Meheia – Raje. Vi kan følge vei-
en ca. halvannen km nordover til Pråmvika, eller vi kan gå i motsatt retning til der den blåmerka stien tar av på høyre side. 
Den følger vi nordover til Pråmvika. Det første alternativet er ca. 9.5 km, det andre ca. 10.5 km

Pråmvika15



VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 730  
moh. Ubetjent, 12 sengeplasser og plass til 
10-14 på hemsen. Hund tillatt i anneks. 

TURKART: Blefjell; 1:50 000 fra Nordeca 
nr. 2207, Turkart Meheia; 1:25 000 fra kart 
Fossøy, Kongsberg; 1:50 000 fra Nordeca nr. 
10026.

OM HYTTA: Selsli ble offisielt åpna i 1981. I 
1998 gjennomgikk hytta en omfattende om-
bygging og utvidelse, og i 2006 ble annekset 
tatt i bruk. Hytta ligger idyllisk til ved noen 
småvann på Baklifjellet, sørøst for Selsli-
natten. Landskapet rundt hytta er særdeles 
tiltalende, med åpent, litt knausete terreng og 
mange flotte vann, både store som dominerer 
landskapet – og de små, overraskende pytter.

I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Barmen: Dette er den mest brukte veien til Selsli. På vei E 134 
ca. 13 km vest for Kongsberg tar Barmsveien av mot nord. Etter ytter-
ligere 6 km er vi framme ved den nedlagte plassen Barmen. Skilt til 
Selsli viser opp bakken. Midt oppe i bakken viser blå merker til en sti 
på venstre side som tar oss opp til en skiltstokk der vi møter den gjen-
nomgående stien fra Kongsberg til Bolkesjø. Vi tar vestover i lettgått og 
variert terreng med myrer, vann og til dels åpen furuskog. (Ca. 5 km).

B) Fra Meheia: Med buss: Bussstopp ved jernbaneundergangen like 
ved den nedlagte Meheia stasjon. KOT-skilter ved 
undergangen. På vei om lag halvannen km til Brånabekk. Videre på 
merka sti til stikryss etter en km hvor vi tar til venstre. Vest for 
Helgevann og Løkentjern til vi møter den gjennomgående stien Kongs-
berg – Bolkesjø ved Nordsetertjern. Denne følges til 
stikrysset rett nord for Barmen. Derfra som I a). (Ca. 13 km). Man kan 
korte inn turen med en drøy kilometer hvis man går 6 km på vei til 
Barmen. Med bil: Kjør som under punkt I a). Etter 1,4 km på Barms-
veien er vi ved Brånabekk. Muligheter for parkering. Derfra som under 
I b). (Ca.12 km).
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C) Fra Kongsberg: Det vanligste er å starte i skisentret 
i Funkelia. Hit går det buss. Til fots kommer man til Fun-
kelia ved å følge veien ”Håvet” på Vestsida opp bakkene, 
forbi Persløkka og fram til Funkelia. Helt innerst på 
parkeringsplassen er det KOT-skilter som viser til merka 
sti opp Steinbakken og videre et stykke opp i Ollebakkane 
der det er stikryss med skilt. Langs ”Telefonløypa” til den 
gamle gruvebebyggelsen Haus Sachsen. Herfra er det to 
alternativer. Den korteste veien, som også gir best utsikt, 
er angitt på skiltet ”Knutehytta. Selsli”. Det andre skiltet 
viser til ”Knutehytta om rennene”. Vi følger da de gamle 
vannrennene fra Sølverkets tid. Fra Knutehytta videre 
vestover, forbi Jonsknuten på sørsida og i slakt, åpent 
terreng nedover mot Lisetrene. Forbi Store Trihyrna og 
ned i Bjønndalen. Bilveien krysses og vi er ved skilt-  
stokken som er nevnt under I a. Videre som I a. (Ca. 21 
km).

D) Fra Jondalen: 18 km fra Kongsberg ligger Løkjabrua 
i Jondalen. Her er det skilt, og merkinga begynner her. 
Den leder oss bratt sørover opp lia til fin utsikt på toppen.
(Ca.350 meters stigning). Videre sørover går stien i et 
lettgått og åpent landskap, med tjern og knauser, fram til 
Selsli. (Ca.5 km).

Selsli 17

E) Fra Bolkesjø: Når vi kommer i bil fra Kongsberg i 
retning Bolkesjø, skal vi ta til venstre i svingen like etter 
Mjaugetjørn. Her er det KOT-skilter. Etter noen få hundre 
meter kommer vi til et nytt veikryss. Her er det 
parkeringsmuligheter, og KOT-skilt viser til venstre. (27 
km fra Kongsberg). Etter om lag 1,5 km på vei, tar stien av 
mot venstre (skilt). Stien går i lett terreng til den stiger noe 
opp fra Fagervann. Videre går stien i et åpent landskap 
med glissen furuskog og flere vann. Sør for Selslinatten 
går vi over vollen på den for lengst nedlagte Selsli seter. 
Derfra er det en lett kilometer fram til hytta. (Ca.7 km).

F) Fra Elgsjø: Elgsjø ligger 27 km vest for Kongsberg ved 
vei E 134. Merka sti går nordover. Etter et par kilometer 
følger vi vei drøyt tre kilometer til Dårstul. Derfra på vei 
og sti nordøstover til Breistul og på sti nordover til Selsli - 
etter hvert i åpent fjellskoglandskap.(Ca. 14 km). Bomvei 
fra Lisleherad til Dårstul. Parkeringsmuligheter.

G) Fra Notodden: Merka sti fra Tinnemyr, som ligger 
ved vei E 134 like øst for byen. Nordover langs Tinnemyr. 
Etter hvert nordøstover til vi treffer I f) like sørvest for 
Tore Brodden. ( Ca. 17 km).  



II. ATKOMST PÅ SKI
A) Fra Barmen: For atkomst hit med bil, se under I a). 
Fra Barmen følger vi veien rett opp bakken til vi møter 
Knuteløpstraséen i Bjønndalen. Den er merka og van-
ligvis oppkjørt fra litt utpå vinteren. Denne løypa følges 
vestover, forbi Knattebu og over Korstjerna fram til Selsli. 
(Ca. 5 km).

B) Fra Meheia: Gjennom jernbaneundergangen like vest 
for busstoppet. På veien som tar til høyre. En drøy km til 
Brånabekk. Skilt og merking leder nordover og opp til 
Søndre Lisetrene og videre til Knuteløpsløypa nord for 
Rundetjern. (Oppkjørt løype ved gode snøforhold). 
Knuteløpsløypa følges vestover, over Bjønndalen, forbi 
Knattebu, om Korstjerna og fram til Selsli. 
Knuteløpstraséen er vanligvis oppkjørt fra litt utpå 
vinteren. (Ca. 16 km).

C) Fra Kongsberg: Preparert løype fra Kongsberg 
skisenter til Knutehytta.Vi følger skilting rundt Korsveien 
til Haus Sachsen, og derfra går vi Eriksløypa over 
Gyldenløvefjellet til Knutehytta. Nordover Kongensdam 
til merking for Knuteløpstraséen nordvest i vannet. Denne 
følges vestover til vi møter II a i Bjønndalen. (ca. 20 km).

D) Fra Mjaugetjørn: Mjaugetjørn ligger ca. 25 km fra 
Kongsberg på veien mot Bolkesjø. Vi følger Knuteløpstra-
séen herfra til Selsli. Den er merka og vanligvis oppkjørt 
fra utpå vinteren. Løypa går tvers over Mjaugetjørn, om 

Ruasetra og nord for Selslinatten. (Ca. 11 km).
III. TIL NABOHYTTENE
Pråmvika: Til fots: Som I b til Meheia. Ved 
Steingrunnvannet leder skilt og merker oss rett sørover, 
over Karltjernshøgda – med fint utsyn – og ned mot Kol-
sjø. Stikryss like nord for vannet. Til venstre og etter hvert 
langs Kolsjø, med utsyn over vannet hele veien, fram til 
Pråmvika.(Ca. 19 km). 

På ski: Som II b til Meheia. Samme startpunkt som i 
avsnittet over. Skiløypa følger veien (vanligvis ubrøyta) 
sørover til Pråmvika. (Ca. 22 km)

Sveinsbu: Denne hytta er ikke direkte
 nabohytte til Selsli, men mange vil gå direkte 
mellom disse hyttene uten å gå omveien om Pråmvika.                                                                         
Til fots: Som til Pråmvika til stikrysset nord for Kolsjø. 
Derfra ned til Kolsjøhyttene. Kort på vei før vi krysser 
Kolsjøelva på bru og fortsetter i lettgått og åpent landskap 
til Bjørkeseter. Derfra etter hvert god stigning opp på 
Sveinsbufjellet. Praktfullt rundskue! Forbi Krokvann og 
fram til hytta. (Ca. 25 km). 

På ski: Løypa går om Pråmvika. (Beskrevet i avsnitt III). 
Løypa fra Pråmvika til Sveinsbu er beskrevet i kapitlet om 
Pråmvika. (Ca.27 km).
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Sigridsbu: Til fots: Vestover i åpent landskap sør for 
Selslinatten, forbi Fagervann og videre til vei ved Pau-
lusmyra. Veien følges et par små kilometer til hovedveien 
mellom Kongsberg og Bolkesjø. Denne følger vi vestover 
om lag to kilometer til Øygarden. Der er det KOT-skilt, 
og merkinga leder oss opp en gårdsvei og inn på sti. Etter 
et par kilometer kommer vi ut på en vei som følges drøyt 
to kilometer opp lia. På sti i stadig åpnere landskap og 
fram til Sudstul. Over bekken bak seterbua og opp under 
toppen Surløyte. Stien svinger vestover og vi får praktfull 
utsikt. Ved stikrysset nederst i Langedalen kan vi velge 
mellom to alternative stier til Sigridsbu. Den korteste 
går opp Langedalen, og en litt lengre  – med utsikt! – om 
Sigridsfjell.(Ca. 22 km).

På ski: Knuteløpsløypa går rett forbi hytta. Den er 
vanligvis preparert fra utpå vinteren. Den følges ned til 
Mjaugetjørn. Vannet og bilveien krysses, og vi følger en 
bomvei et kort stykke. Skilt viser til høyre opp en bakke. 
Denne løypa er vanligvis ikke oppkjørt. Den følges til nytt 
løypekryss et par-tre kilometer opp i lia. Like forbi dette 
krysset kommer vi innpå ei løype som ofte er oppkjørt. 
Er det mye løssnø og løypa ikke er oppgått, kan det lønne 
seg å følge veien fra Mjaugetjørn helt til enden. Derfra er 
det som oftest løype som kommer innpå den andre løypa. 
Den følges nordover forbi Kransekollsteinen til Søtdals- 
krysset. Skilt viser til Vasshølet og Sigridsbu. Denne løypa 
er aldri oppkjørt. (Er føret spesielt tungt, kan man følge 
oppkjørt løype en omvei vestover til Sudstul og videre 
nordover til Vasshølet derfra). Fra Vasshølet til Sigridsbu 
er det ikke merking. Løypa går rett vestover, gjennom Ble-
porten og svinger så sørover langs Bletjørna til Sigridsbu. 
(Ca. 30 km).

Merk! Det kan være rasfare i løypa fra Vasshølet til Si-
gridsbu. Vurder derfor forholda nøye før du går der!

IV. DAGSTURER FRA SELSLI 
Selslinatten: Følg den merka stien i retning Bolkesjø 
noen få hundre meter til et skilt viser til ”Varden”. Følg 
varder (ikke blåmerka) opp til toppen (809 moh). Herfra 
er det et imponerende rundskue. Vi bruker en liten halvti-
me fra hytta.

Rundtur på Baklifjellet: Vi følger den merka stien 
nordover (’Løkja bru’ på skiltet). Om lag en kilometer fra 
Selsli ligger ei hytte på østsida av Øvre Fjøladam (eller 
Plankedam som det står på noen kart). Bak hytta finner vi 
en sti (umerka) som er grei å følge sørøstover til Baklise-
tra. Det er noen varder langs stien, og den tar oss over et 
åpent og særdeles idyllisk landskap. Fra Baklisetra kan vi 
følge en ganske stor sti sørvestover om lag en kilometer 
til vi møter den blåmerka stien mellom Barmen og Selsli. 
Vi svinger til høyre og følger den tilbake til hytta. Hele 
runden er ca. 3-4 km.



VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 1180 
moh. Ubetjent, 30 sengeplasser. Hund tillatt 
i anneks.

TURKART: Blefjell; 1:50 000 fra Nordeca nr. 
2207, Turkart Blefjell 1:30 000 fra kart Fossøy,
Kongsberg; 1:50 000 fra Nordeca nr. 10026.

OM HYTTA: Sigridsbu ligger i typisk høy-
fjellsterreng. Den ligger ved noen små tjern 
med en storslått utsikt sørover og vestover. 
Navnet har den fått fordi fjellpartiet der hytta 
ligger og videre østover heter Sigridsfjell. 
Hytta ble bygd i 1969 og innvidd i juni 1970. I 
1993 fikk hytta anneks / sikringsbu. Sigridsbu 
er det perfekte utgangspunkt for turer videre 
nordover Blefjell, i et landskap som er både 
kupert og variert, men samtidig lettgått.

I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Nordstul parkering. Dette er den vanligste veien til          
Sigridsbu. Om lag 3 km vest for Bolkesjø viser skiltet til Storeble.
(Bomvei). Fra Kongsberg til parkeringsplassen er det ca. 37 km. Øverst 
til venstre på parkeringsplassen viser et grått KOT-skilt til Sigridsbu. 
Merkinga fører oss forbi Sønstevann, Nordstul og bratt opp lia til 
stikryss nederst i Langedalen. Den korteste veien går opp Langedalen. 
Den ytre stien er litt lengre, men har flott utsikt. Fra Nordstul parke-
ring til Sigridsbu er det en stigning på ca. 480 m. (Ca. 5 km).

B) Fra Øygarden. Omtrent en kilometer vestafor de gamle hotellene 
på Bolkesjø viser skilt og turistforeningens røde merker opp til høyre. 
(29 km fra Kongsberg). Vi følger en gårdsvei og seinere sti opp lia. 
Etter et par kilometer kommer vi ut på en vei vi følger en halv times 
tid. Så bærer det gjennom stadig åpnere skogslende fram til Sudstul. 
Stien går videre opp under Surløytenuten og vi får flott utsikt. Vestover 
til stikrysset nederst i Langedalen. Derfra som Ia. Det er bortimot 800 
meters stigning fra Øygarden til Sigridsbu. (Ca. 12 km).
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II. ATKOMST PÅ SKI                                                                                                                                   
A) Fra Nordstul parkering. Se under I a hvordan vi 
kommer hit. Øverst til høyre på parkeringsplassen tar 
skiløype ned over elva og forbi Sudstul. Videre nordover til 
Vasshølet. Løypa er merka og som oftest oppkjørt. Fra 
Vasshølet går løypa vestover. Den er ikke merka. Løypa går 
forbi Mathaug, opp Bleporten til Kyrkjetjørn og svinger så 
sørover over Bletjørna til Sigridsbu. (Ca. 10 km). 

Merk! Det kan være rasfare i løypa fra Vasshølet til Sigrids-
bu. Vurder derfor forholda nøye før du går der!

B) Fra Mjaugetjørn. Vi starter på det høyeste punktet på 
veien mellom Kongsberg og Bolkesjø, ca. 25 km fra 
Kongsberg. På nordsida av veien er det parkeringsmulighe-
ter. Vi følger bomveien et par hundre meter til skilt og mer-
ker leder oss brått til høyre opp en bakke. Denne løypa er 
vanligvis ikke oppkjørt, og ved mye løssnø kan det lønne 
seg å følge veien helt til enden og følge løypa derfra. Hvis vi 
ikke går veien, tar vi opp bakken og følger merker drøyt tre 
kilometer opp lia til løypekryss ved Appelsintreet. Like forbi 
krysset kommer vi innpå løypa fra enden av bomveien. Den 
er ofte oppkjørt. Videre nordover forbi Kransekollsteinen til 
Søtdalskrysset. Løypa videre til Vasshølet er aldri oppkjørt. 
Er det spesielt tunge forhold, kan man følge løypa en omvei 
vestover til Sudstul og videre nordover til Vasshølet derfra. 
Videre som II a. (Ca. 19 km).
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III. TIL NABOHYTTENE 
Selsli. Til fots: Enten utsiktsrute over Sigridsfjell eller ut 
Langedalen, som er kortere, til stikryss nederst i 
Langedalen. Stien til Selsli går østover under Surløytenuten, 
med flott utsyn, til Sudstul og videre ut lia. Et par kilometer 
på vei før stien fører oss ned til fylkesveien ved Øygarden. 
Østover ca. to kilometer på veien. Ved en sidevei som tar av 
til høyre, står en stokk med KOT-skilter. Vi følger denne 
veien noen få hundre meter til et veikryss. Der tar vi til 
venstre. Etter omtrent to kilometer fra fylkesveien tar vi av 
på en sti til venstre.(Skilt og merker hele veien). Videre forbi 
Fisketjørnstulen og stigning opp fra Fagervann. Den siste 
biten til Selsli går gjennom åpent skogslende, sør for 
Selslinatten og fram til hytta. (Ca.22 km).

På ski: Nordover langs Bletjørna, ut Bleporten til 
Vasshølet. Denne strekningen er ikke merka.. Fra Vasshølet 
om Søtdalskrysset og over Kransekollsteinen til løypekryss 
ved Appelsintreet. Vår løype tar til venstre og kommer ut 
på en bomvei et par hundre meter før Mjaugetjørn. Denne 
løypa er vanligvis ikke oppkjørt, og ved djup snø kan det 
være lurt å følge oppkjørt løype til enden av bomveien og 
følge den til Mjaugetjørn. Derfra følger vi Knuteløpstraséen 
opp forbi Ruasetra, nord for Selslinatten og fram til Selsli. 
(Ca. 30 km).

Eriksbu: Til fots: Fra hytta opp Bledalen og vest for 
Bletjørna. Korte avstikkere til Blefjells høyeste topper, Ble-
toppen (1342 moh.) og Nystulnuten (1330 moh.). Det er 
ikke merka til disse toppene, men det er enkelte varder til 
Bletoppen nordfra. Videre nordover fjellryggen i storslått 
høyfjellsterreng. Forbi Brørsteinane (to flyttblokker) og 
ned i Flottin, en dal som går på tvers. Så vest for Hjulet og 
Blomtjørn og ut lia fra Uverudfjell til Eriksbu – som ligger 
ved  Åklivatna. (Ca.13 km).

På ski: Som under III Selsli til Vasshølet. Derfra merka 
og vanligvis oppkjørt løype til Gunnulfsbuene. Videre 
nordover er det oppkjørt løype på østsida av elva Flottåa. 
Ca. halvannen km fra Gunnulfsbu tar løypa til Eriksbu av 
mot nordvest, forbi Flesebekk og til Krokstul. Denne er 
bare sporadisk oppkjørt, og hvis Flottåa er åpen, må man 
følge merka, ikke oppkjørt løype på vestsida av elva fra 
Gunnulfsbu. Fra Krokstul går løypa nordvestover bratt 
opp lia og fram til det østligste Åklivatnet. Ikke merking 
over vannet, men hytta ligger like nordvest for vannets 
vestlige ende. (Ca. 19 km).
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IV. DAGSTURER FRA SIGRIDSBU
Bletoppen. Dette er den vanligste turen i disse 
traktene. Fra hytta følger vi merkinga til vi har kommet 
opp fra dalsøkket der Bletjørna ligger. Da er vi litt nordøst 
for Bletoppen. Det er ikke merka her, men noen varder  
viser vei. Bletoppen er 1342 meter høy, og byr på et  
storslått rundskue. Det er et par kilometer fra hytta til 
toppen, og vi stiger ca. 170 meter.

Brørsteinane. Brørsteinane er to svære steinblokker 
som breen i sin tid plasserte her. I følge sagnet er det to 
brødre som holdt til på Gunnulfsbu som rota seg vekk 
og ble  trolla om til stein. Herfra får vi et praktfullt utsyn 
over fjellet videre nordover. Fra Sigridsbu følger vi den 
merka stien mot Eriksbu (Se under III). En avstikker til 
Nystulnuten anbefales! Fra hytta til Brørsteinane er det 
om lag 6 km. En annen avstikker som også anbefales, er 
å ta rett vestover fjellet fra Brørsteinane til Gråfjell – som 
er den tredje høyeste toppen på Ble (1320 moh.). Her går 
det ei hule rett ned i fjellet. Det fortelles at den fredløse 
Tov Johannesen Murukleiv, som levde på begynnelsen 
av 1800-tallet, gjømte tjuegodset sitt nede i denne hula.
Vil man ha en annen tur tilbake til hytta, er dette en fin 
mulighet: 

Gå ned mot Svartkulp og sørover opp i søkket vest for 
Storevassnuten. Følg Kjørkjetjørns vestbredde og ta opp 
til Bletjørna. Så er det bare å gå rett sørover til man møter 
den merka stien.

Rundtur om Kongtjørn. Vi tar enten stien ned Lange-
dalen eller den om Sigridsfjell. Begge er merka, og de som 
går om Sigridsfjell, vil passere ei gammal reinsdyrgrav. 
Ved skiltstokken nederst i Langedalen tar vi rett nord-
over på umerka sti. Etter ca. 700-800 meter svinger stien 
nordvestover inn et dalsøkk som leder opp til Hitjørnan 
og Kongtjørn. Den som er glad i storslått fjellandskap vil 
trives innover her! Turen videre går uten sti, men det er 
lett og fint å gå her. Fra Kongtjørn går vi bratt opp mot 
nord, opp på høydene og får vidt utsyn nordover Ble. Når 
vi nå fortsetter videre nordover, skal vi passe på å svinge 
til venstre rett nord for den bratte skrenten som er tydelig 
på kartet sør for Bleporten. Her går det et lite daldrag, 
og det er i grunnen nokså opplagt hvor det er naturlig å 
gå. Vi får flott utsyn over Kjørkjevatn og videre nordover 
Bleryggen. Så svinger vi vestover og etter hvert sørover i 
et lite dalsøkk. Da har vi Bletjønnan rett foran oss og går 
langsmed dem rett sørover til vi møter den merka stien 
mellom Sigridsbu og Eriksbu. (Ca. 8 km).
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VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 945   
moh. Ubetjent, 25 sengeplasser. Hund tillatt i 
eget rom. 

TURKART: Blefjell; 1:50 000 fra Nordeca nr. 
2207, Turkart Blefjell 1:30 000 fra kart Fossøy, 
Kongsberg; 1:50 000 fra Nordeca nr. 10026.

OM HYTTA: Eriksbu (945 moh.) ligger svært 
idyllisk til ved det nest østligste av de fire 
Åklivatna - som ligger i et øst-vestgående dal-
søkk og nærmest deler den massive Bleryggen 
i to. Både nord og sør for dissa vanna stiger 
fjellet opp til rundt 1200 meters høyde og byr 
på svært attraktivt turterreng. Eriksbu var den 
første hytta som ble bygd for å realisere planen 
om en sammenhengende hyttekjede fra  
Kongsberg til Hardangervidda. Den ble tatt 
i bruk i 1967. Hytta er oppkalt etter Edvard 
Eriksen, som er en av de aller mest betydnings-
fulle personer i KOTs historie. KOT planlegger 
å bygge anneks / sikringsbu i 2019.

I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Einarstjørn. Lengst nord i Flesberg kommune, på vestsida 
av Lågen, viser skilt til Storeble (bomvei). Om lag 500 meter før veien 
ender, er det en liten parkeringsplass, og et skilt viser til Eriksbu. Det 
er ca. 46,5 km hit fra Kongsberg. Vi følger merkinga, først et kort 
stykke på vei inn til Hukasetra, deretter på sti. Vi passerer det søndre 
Revlivatnet og stiger behagelig i åpent terreng. Når vi er framme ved 
Eriksbu, har vi steget ca. 150 meter. (Ca. 6 km).

B) Fra Numedal kro. Med buss eller bil til Numedal kro som ligger 
om lag 43 km fra Kongsberg. På venstre side av veien er det parke-
ringsmuligheter, og der finner vi også KOTs skilt. Etter noen meter opp 
en gårdsvei, tar merkinga av til venstre. Vi passerer gården Bromsdalen 
og kommer etter hvert inn på en traktorvei som tar oss nokså bratt 
opp lia. Terrenget flater ut, og vi passerer Stabekktjørn og   
Stabekksetra. Videre opp Langåsen følger vi den gamle seterstien fra 
bygda til Butjørnsetra. Vi går igjennom flott, glissen fjellskog og snart 
åpner utsynet seg mot hele den mektige Bleryggen. På toppen av  
Vindhøgda har vi steget 600 meter. Stien går nå noe nedover igjen, 
passerer Butjørnsetra og kommer inn på I a) noe før Hukasetra. Videre 
som I a).(Ca. 15 km).
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II. ATKOMST PÅ SKI                                                                                                                                   
Fra Kjørkjevatn. Vi kjører samme vei som under I, men svinger til venstre der et skilt viser til Kjørkjevatn. Der er det
 parkeringsplass. Vi går over dammen og følger veien mot Krokstul. Det er vanligvis oppkjørt løype til løypekrysset før 
Nedre Krokstul. Videre til Krokstul er det bare sporadisk oppkjørt. Fra Krokstul tar vi bratt nordvestover opp ei bjørkeli og 
kommer snart ut på det østligste Åklivatnet. Over vannet er det vanligvis ikke merka, men Eriksbu ligger like nordvest for 
vannets vestende. Løypa fra Krokstul til Eriksbu er ikke oppkjørt. (Ca. 6,5 km).
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III. TIL NABOHYTTENE 
Til Sigridsbu: Til fots: Følg merka sti over bekken og 
skrått opp lia til Uverudfjell. Deretter videre i lettgått 
og småkupert terreng til Flottin. Derfra stiger vi opp til 
Brørsteinane  - to store flyttblokker som står side om 
side akkurat der vi får et imponerende utsyn nordover. 
Videre sørover Bleryggen med mulige avstikkere til 
Nystulnuten og Blenuten  - som begge byr på praktfull 
utsikt. Forbi Bletjørna og fram til Sigridsbu. (Ca. 13 
km).

På ski: Sørøstover Åklivatna. Merkinga begynner i øst-
enden av det siste vannet. Forbi Stigerhølen og ut lia til 
Krokstul. Videre sørover forbi Flesebekk til Gunnulfsbu. 
Her er det vanligvis ikke oppkjørt løype, men hvis ikke 
elva Flottåa er åpen, kan man svinge østover og komme 
inn på den preparerte løypa fra Kjørkjevann til 
Gunnulfsbu. Fra Gunnulfsbu til Vasshølet er det som 
oftest oppkjørt løype. Løypa videre til Sigridsbu er ikke 
merka og ikke oppkjørt, men det er vanligvis oppgått 
løype. Den går rett vestover, opp Bleporten og opp på 
høyda sør for Kyrkjetjørn. Den svinger så sørover langs 
Bletjørna og fram til Sigridsbu.(Ca. 19 km). 

Merk! Det kan være rasfare i løypa fra Vasshølet til 
Sigridsbu. Vurder derfor forholda nøye før du går!

Til Øvre Fjellstul: Til fots: Nordvestover langs 
Åklivatna, opp i Åkliskardet og bratt utover mot 
Åklistul. Videre nordover i glissen fjellskog, forbi Nystul, 
over noen myrete partier og opp lia forbi Lauvhovd. 
Enda ei seter passeres, Gunnleiksbu - med storslått  
utsyn, før vi er framme ved Øvre Fjellstul. (Ca. 12 km).

På ski: Nordvestover Åklivatna. Merkinga begynner 
etter det siste vannet. Opp i Åkliskardet og bratt ut på 
vestsida. Nordover om Åklistulen og Nystul, deretter 
noe mer vestlig opp på Gunnleiksbureset, forbi Gunn-
leiksbu og fram til Øvre Fjellstul. (Ca. 13 km).
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IV. DAGSTURER FRA ERIKSBU 
Åklinuten. Følg den merka stien mot Øvre Fjellstul på 
nordsida av Åklivatna. Midt på det vestligste vannet kom-
mer en bekk nordfra. Vi følger den og kommer opp i Fjell-
dalen nær østskrenten på Åklinuten. Det er noe kratt og 
myr oppetter dalen her.  Etter hvert som terrenget tillater 
det, svinger vi vestover og deretter sørover på fjellryggen 
opp til toppen på Åklinuten (1246 moh.). Og herfra er det 
selvfølgelig et enestående rundskue!  Det er ca. 4 km fra 
Eriksbu til Åklinuten og en stigning på 300 meter.

Blenuten. I Numedal heter toppen Viermyrnuten. 
Dette navnet er brukt på noen kart. Vi går samme vei som 
forrige tur, men istedenfor å svinge sørover mot Åklinu-
ten, tar vi oss fram til et lite tjern som ligger rett nord for 
fjellryggen som går nordover fra Åklinuten. Her åpner det 
seg et flott utsyn nordover, med fine vann og Blenuten i 
det fjerne. Det beste er nå å gå på vestsida av Kroktjørnan 
og Motjørn og så gå rett opp stigningen til Blenuten. Her 
er vi 1213 moh. og kan nyte en praktfull utsikt. Fra Eriks-
bu til Blenuten er det om lag 5-6 kilometer og vi stiger ca. 
270 meter.

Rundtur om Sløkjedalen. Vi følger den merka stien 
sørover opp til Uverudfjell. Videre øst for Storegrøvatn 
og vest for Blomtjørn. Etter å ha passert høyda Hjulet, går 
stien ut en skråning. Istedenfor å ta fatt på neste stigning, 
tar vi nå av fra den merka stien og svinger nordøstover 
inn i den vakre Sløkjedalen. Det er litt myrete her, men et 
stykke opp på østsida av Sløkjedalsvatnet finner vi en ty-
delig sti.  Vi passerer ei lita bu nord i vannet og følger stien 
videre nordøstover. Så er det bratt utover på nordsida og 
ned mot elva fra Åklivatn. Elva krysses, og nå bør vi ta av 
fra stien og ta rett nordover. Det er bare et par hundre me-
ter opp til den merka stien fra Einarstjørn til Eriksbu. Den 
følger vi vestover til hytta. Hele runden er ca. 8-9 km.

Brørsteinane. Disse to flyttblokkene er nærmere omtalt 
i teksten om Sigridsbu. Fra Eriksbu følger vi den merka 
stien sørover, over Uverudfjell, med flott utsyn, videre 
forbi fine vann som Storegrøvatnet og Blomtjørn - og etter 
hvert i god stigning opp til Brørsteinane. Les om avstikker 
til Gråfjell i teksten om Sigridsbu. (Ca. 7 km).
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ØVRE FJELLSTUL 

VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 815  moh. 
Ubetjent, 10 sengeplasser + 4 ekstra sengeplasser sommer. 
Hund tillatt i eget rom. 

TURKART: Turkart Sigdal og Rollag; 1:50 000 fra  
Nordeca, Kongsberg; 1:50 000 fra Nordeca nr. 10026.

OM HYTTA: Øvre Fjellstul ligger svært idyllisk til på 
en åpen setervoll i et landskap som er prega av glissen 
fjellskog og åpent myrlende. Hytta er ei gammal seter der 
det var seterdrift fram til 1967. Fra 1972 har hytta vært 
ubetjent turisthytte, og den har en helt spesiell sjarm og 
atmosfære. Restaureringsarbeidet er foretatt med den 
største respekt for hyttas opprinnelige utseende – både ute 
og inne. Mange gamle ting og redskaper henger på vegge-
ne eller finnes på hyllene. Den gamle mjølkebua har blitt 
kjøkken. Den ene delen av hytta – ”Søndre stova” – er av 
nyere dato. Den har egen inngang, og denne delen bør 
brukes når det er riktig kaldt. Rundt hytta har hyttestyret 
satt opp en flott skigard, og over den gamle primeisa er 
taket velikeholdt slik at man har en lun sitteplass. 

I. ATKOMST TIL FOTS
A) Fra Larsetjørn. Dette er den vanligste veien til 
Øvre Fjellstul. Fra Kongsberg kjører vi ca. 6 mil opp   
Numedal til Veggli der skilt viser til Vorset. (Bomvei). 
Opp lia til Sundtjørn og videre rett sørover forbi Vorset til 
veien stopper ved Larsetjørn. (Ca. 75 km fra Kongsberg). 
Skilt og merker viser oss stien, først østover, deretter 
sørover i lettgått terreng. Etter drøye to kilometer er vi 
framme ved hytta.

B) Fra Spjeldset. Vi kjører fra Kongsberg om Bolkesjø 
til Espeset bru i Hovin. Derfra på bomvei til Spjeldset. Se 
etter skilt og røde T-er etter ca. 5 km på bomveien.(Ca. 63 
km fra Kongsberg). Herfra er det ca. 4 km på merka sti til 
Øvre Fjellstul.

II. ATKOMST PÅ SKI
Fra Sundtjørn. Som I a til Sundtjørn. Parkering. Merka 
skiløype sørover øst for Vorsettjørn og Larsetjørn. (Ca. 
5 km). Veien fra Sundtjørn til Larsetjørn er vanligvis 
vinterbrøyta. Kjøring er tillatt, men det er bare private 
parkeringsplasser.
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III. TIL NABOHYTTENE
Til Eriksbu: Til fots: Følg merka sti sørøstover gjennom 
åpen fjellskog. Vi passerer setrene Gunleiksbu - med flott 
utsyn sørover – og Lauvhovd og krysser et ganske myrete 
område. Noen planker er lagt ut i myrene. Videre forbi 
Nystul og Åklistul, så bratt opp i Åkliskardet og ned til 
det vestligste Åklivatnet. På nordsida av vanna fram til 
Eriksbu.(Ca. 12 km).

På ski: Følg merka skiløype sørøstover forbi Gunleiksbu. 
Videre sørover og så bratt ut Gunleiksbureset. Over åpne 
myrer, forbi Nystul og Åklistul og bratt opp Åkliskardet og 
ned på østsida. Over de to vestligste Åklivatna og fram til 
Eriksbu.(Ca. 13 km).

Til Daggrø: Til fots: Nordover etter merka sti gjennom 
åpen skog, så stigning opp på Vorsetfjellet med flott utsyn. 
Forbi Ånebunuten og ned i bjørkeskogen. Videre forbi 
mange vann og opp over tregrensa igjen ved Sigridnuten. 
Derfra i snaufjellsterreng fram til Daggrø.(Ca. 15 km).

På ski: Store deler av løypa til Daggrø er vanligvis 
oppkjørt. Følg merker nordover til Sundtjørn, sør og vest 
for Store Kjølevatn. Ved Nordre Kjølevatn svinger  
løypa rett vestover og går så rett nordover vest for  
Votndalsvatnet. Ved løypekrysset vest for Storhaug tar  
løypa av fra den oppkjørte løypa, svinger bratt opp  
bjørkelia til Rjupetjørn. Derfra rett nordover bratt opp lia 
og i åpent terreng fram til Daggrø.(Ca.18 km).
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IV. DAGSTURER FRA ØVRE FJELLSTUL 
Vorsetfjell og Ånebunuten. Følg den merka stien som 
er skilta til Daggrø. Litt myrete terreng før man stiger opp 
over tregrensa og opp på Vorsetfjellet. Flott utsyn!  
Ånebunuten er det høyeste punktet her (1047 moh.), og 
den ligger 400-500 m fra stien, rett sør for Rjupetjørn. Det 
er om lag 4-5 km fra hytta til Ånebunuten. En alternativ 
vei tilbake til hytta er å følge merka sti fra Vorsetfjellet 
østover til vei ved Vorset. Derfra sørover på vei og sti.

Velebufjellet. Her er man avhengig av kart og må regne 
med å gå uten sti, men det er ikke mer enn et par kilome-
ter opp til Velebufjellet (980 moh.). Det ligger nordøst for 
hytta, og det er fint å legge veien forbi Steintjørn. 
Hvis myrene ikke er altfor blaute, kan man følge 
skiløypemerkene til nord for Steintjørn. Fra Velebufjellet 
er det flott utsyn mot det store vannet Sørkje og det nord-
ligste partiet av den mektige Bleryggen.

Nansenhytta ved Sørkje. Fridtjof Nansen hadde hytte 
ved Sørkje noen år omkring forrige hundreårsskifte, og en 
tur til Nansenhytta er jo interessant. Det greieste er å følge 
den merka stien i retning Eriksbu til Lauvhovd. Derfra 
går det sti og etter hvert vei nordover til Sørkje. Det er 
omtrent 5-6 km til Nansenhytta.

ØVRE FJELLSTUL 
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DAGGRØ 

VERDT Å MERKE SEG: Hytta ligger 980   
moh. Ubetjent, 12 sengeplasser. Hund tillatt i 
eget rom. 

TURKART: Turkart Sigdal og Rollag; 1:50 
000 fra Nordeca, Kongsberg; 1:50 000 fra 
Nordeca nr. 10026.

OM HYTTA: Daggrø liker i glissen fjellskog  
like ved Ragnhildstaultjørn med praktfull 
utsikt mot Rivsfjell. Like øst for hytta ligger 
Nordre Daggrøtjørn, og i vest ligger Skir-
vedalen, en dal der vi finner både setre og 
urskogprega villmark, og som for en stor del 
ligger i Skirvedalen naturreservat. Hytta ble 
bygd i i 1969 av turistforeningen i Drammen 
og tatt i bruk i 1970. 1. august 2014 overtok 
KOT hytta, og den har etterpå gjennomgått en 
fullstendig renovering. Ragnhildstaultjørn er 
fullt av fisk - som vi får lov til å fiske!

I. ATKOMST TIL FOTS
Fra Killingskardet: Fra Kongsberg kjører vi ca. 61 km til Veggli der 
skilt viser til Austbygde. (Bomvei). Ca. 13 km til det høyeste punktet 
på veien, Killingskardet. Parkering. Skilt og merker viser til Daggrø. 
(Ca. 2 km).

II.ATKOMST PÅ SKI
A) Fra Killingdalen: Fra Kongsberg som under I. Bomveien er 
vanligvis brøyta til Killingdalen. Derfra langs veitraséen til 
Killingskardet. Sørover mot hytta. Løypa merkes vanligvis med kvist i 
februar (Ca.3.5 km).

B) Fra Sundtjørn: Fra Kongsberg ca. 6o km til skilt viser til Vorset. 
(Bomvei). Parkering ved Sundtjørn (Ca. 7 km fra Veggli). Skiløypa 
fra Øvre Fjellstul passerer her, og store deler av den er oppkjørt. 
Nordvestover, sør og vest for Søre Kjølvatn, brått vestover ved Nordre 
Kjølevatn, sør og vest for Votndalsvatnet. Ved Storhaug tar løypa til 
Daggrø av fra den oppkjørte løypa. Vestover, bratt opp til Rjupetjørn, 
så bratt nordover og opp på snaufjellet og i åpent terreng fram til 
hytta. (Ca. 10 km).
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IV. DAGSTURER FRA DAGGRØ
Storegrønut: Denne toppen ligger om lag 7 km nord for 
Daggrø, og med sine 1289 moh. byr den på et imponeren-
de rundskue. Vi følger den merka stien nordover til vi har 
passert Rusttjønn. Da forlater vi merkinga, svinger østover 
og sikter på toppen.

Skirvedalen naturreservat: Dalen ligger vest for hytta, 
og reservatet er prega av urørt og genuin villmark. Her 
passerer vi graner som er over 300 år gamle og furuer som 
er enda eldre. Deler av denne villmarka kan nok være litt 
vrien å ta seg fram i, men følg stien som går vestover fra 
hytta. Nede i dalen er det stier som fra gammalt av gikk 
mellom setrene. Vi mister bortimot 200 høydemeter på ca. 
3 km fra Daggrø og ned til Ragnhildstaulen nede i dalen. 
Grensa for reservatet går like sør for Ragnhildstaulen.

Rivsfjell: Dette er en mektig fjellrygg som ligger vest for 
Skirvedalen. Fra dalen kan vi enten finne stien om Tyset 
opp på fjellet, eller vi kan gå sørover til Gråvåskard. Også 
derfra går det sti opp på fjellet. Det er en stigning på 3-400 
m fra Ragnhildstaulen og opp på fjellet.

III. TIL NABOHYTTENE
Øvre Fjellstul: Til fots: Sørover i høyfjellsterreng, ned 
i bjørkeskogen, forbi mange vann og opp over tregrensa, 
forbi Ånebunuten (1047 m o.h.) til Vorsetfjellet (Spjeld-
setfjellet på noen kart). Videre ned i glissen fjellskog med 
enkelte myrete partier og fram til Øvre Fjellstul. (Ca. 15 
km).På ski: Merka løype sørover, bratt ned til Rjupetjørn. 
Derfra rett østover bratt ned til oppkjørt løype. Den følges 
sørover, deretter østover sør for Votndalsvatnet til løype-
kryss ved Nordre Kjølevatn. Sørover og deretter østover 
til Sundtjørn. (Bilvei hit fra Veggli og parkering). Videre 
sørover forbi Vorset. Siste halve kilometeren før Øvre 
Fjellstul er ofte ikke oppkjørt. Se etter merker! (Ca.18 
km).

Lufsjå: Til fots: Nordover til Killingskardet der vi krysser 
bilveien mellom Veggli og Tinn. Videre nordover har vi 
ofte flott utsyn vestover telemarksfjell. Ved Slepeskardet 
kommer vi inn på Søndre Nordmannsslepa – som vi 
følger videre. Den er markert med gamle varder, men 
er uten malte  T-er. Nordover på vestsida av den flotte 
Skirvsjøen, nordom Skirveggen og i vestlig retning i flatt 
terreng fram til Lufsjå. (Ca.20 km). På ski: Løypa merkes 
med kvist som oftest i februar. Traséen følger stort sett 
sommerløypa. Den er til tider oppkjørt fra Killingskardet 
til Slepeskardet. (Ca. 20 km).

DAGGRØ 



ANDRE KOT – STIER.
KOT har som hovedprinsipp å merke stier og skiløyper 
mellom hyttene og til hyttene fra parkeringsplasser,  
busstopp o.l. Men det fins unntak fra dette prinsippet, 
nemlig stiene på Fjellstulfjellet.

Fjellstulfjellet: Dette fjellområdet ligger nord for E 134 
og ligger delvis i Buskerud og delvis i Telemark. Notodden 
Turlag har i flere år vedlikeholdt stier på telemarksida. 
KOT merker og vedlikeholder to sammenhengende stier 
som går opp på fjellet fra øst.

Hengsvann Sør-veien – Vinbekkhorn – Elgsprang -
nuten – Høgset:  Vi følger E 134 vestover fra Kongsberg 
til Meheia. Der tar vi veien som er skilta Hengsvann Sør. 
Like etter jernbanebrua er det et veikryss med  
KOT-skilter, og her begynner merkinga. (Det er mulig å 
kjøre ca. en km før stien begynner). Ved første stikryss 
tar vi til høyre. Etter hvert bratt opp til Raudtjønn og i 
småkupert landskap bort til Vinbekkhorn (778 moh.). Da 
har vi steget om lag 400 m. Sørover i åpent landskap til 
Elgsprangnuten (Utsikt!). Derfra nedover forbi Svarttjønn 
og ut lia til bebyggelsen ved Høgset og Finnemyr. Så rett 
østover til stikrysset vi tok av ved på veien oppover. – Det 
er fullt mulig å følge E 134 ca. halvannen km videre  
vestover og ta Finnemyrveien mot høyre til man møter 
den merka stien ved Høgset. Hele runden er på ei drøy 
mil – med relativt store høydeforskjeller.

 SKILØYPER FRA BLEFJELL 
TIL KONGSBERG.
KOT merker sammenhengende skiløyper fra Sigridsbu og 
Eriksbu til Funkelia i Kongsberg.

I.Sigridsbu – Funkelia.
A). Om Tverrelva. Umerka skiløype om Bleporten til 
Vasshølet. Derfra merka, ikke oppkjørt løype til Søtdal-
skrysset. Videre østover om Søtdalsstulen til Solobua 
i merka, ikke oppkjørt, løype. Fra Solobua i oppkjørte 
spor til Nipetoflå. Merking videre på ubrøyta vei langs 
Tverrelva. Etter hvert over denne og ned til Kalddal og på 
gårdsvei ned til fylkesvei 37 i Jondalen. Kort til venstre før 
vei tar av til høyre. Kort på denne før man kommer inn på 
oppkjørt skiløype til Funkelia skisenter. (Ca. 42 km)

B) Over Knutefjellet. Se løypebeskrivelser under  
omtalene av Sigridsbu og Selsli. (Ca. 46 km)

II. Eriksbu – Funkelia.
A). Om Tverrelva. KOT-merking om Krokstul og 
Gunnulfsbu til Vasshølet. Videre som under Ia. (Ca.52 
km). – En kortere vei etter oppkjørte, ikke KOT-merka, 
løyper går fra Gunnulfsbu om Werenskjoldhytta og  
Strutåsen til Solobua. Derfra som under Ia. (Ca. 43 km)

B) Over Knutefjellet. Se løypebeskrivelser under  
omtalene av Eriksbu, Sigridsbu og Selsli. (Ca. 52 km).
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FJELLVETTREGLENE 

1.  Planlegg turen og meld fra hvor du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig



God tur!


