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Sesongen 2014-2015 vil bli den 11. i rekken siden Tor
Ingebretsen og Ola Mohn dro dette i gang i 1994. 20
år i 2014!  
For perioden 2014-2015 har vi fortsatt 15 poster. 10

nye og 5 fra tidligere hefter. Vi har forsøkt å sette opp
flere korte til middels lange turer, men fortsatt er det
noen lengre turer. Geografisk har vi plassert 10 av post-
ene innenfor Notodden kommune, 3 i Hjartdal, mens
Tinn og Sauherad har 1 hver.
Kravene for å oppnå Kjentmannsmerket er endret

noe for kommende periode. Vi differensierer mer i de
yngste og eldste aldersgruppene. 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 2009 eller senere). 7-12 år: 50 p. - (født 2003 til
2008). 13-16 år: 60 p. - (født 1999 til 2002). 17-69 år:
70 p. - (født 1946 til 1998). 70-79 år: 60 p. - (født 1936
til 1945). 80 år +: 50 p. - (født 1935 eller tidligere).

Det er viktig at fødselsår blir påført heftet.
De første klippetengene blir lagt ut ca. 1. mai 2014 og
deretter fortløpende etter snøforhold i høyere om-
råder. Alle tengene skal være ute før 1. juli og henger

ute til rundt 1. oktober 2015. 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 sendes i post til Notodden Turlag,
Postboks 218, 3672 Notodden eller leveres ved
Turlagets kontor i Telegata. Det vil også være mulig å
levere klippekort ved Sport 1, Tuvensenteret.
Utdeling av Kjentmannsmerket vil foregå på

høstmøtet i Notodden Turlag medio oktober 2015.
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
henholdsvis 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 2014 på Sport 1,

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

INFORMASJON
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Dalsåsen er en åsrygg som ligger tett inntil by-
delen Tveiten med flott utsikt over byen. Stedet
kan en nå fra mange steder. Vi tar utgangspunkt
ved Bentsrud på Tveiten. Blåmerket sti starter i
krysset Ivar Aasensgate/Sauheradveien. I starten
går du over noen klopper og følger en bratt sti op-
pover. Når du er oppe på åsryggen går du rett fram
til det står et skilt «Utsikt». Følg skiltet til venstre

og du er framme ved vårt mål. Du kan også nå
Dalsåsen fra bl.a. Høgås, Kjærlighetsstien, Eike-
skartunet og Kaasa Terrasse.
Tanga er festet til et tre ved utsiktspunktet.

Turen gir 4 poeng.
Anbefalt kart: Meheia 1:25000, utgitt 2005.
For GPS: 32V 0516227E/6602088N

DALSÅSEN -Tur nr. 1
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På nordsiden av slalåmbakken i Storeskar ligger
et idyllisk utsiktspunkt som kanskje ikke er så kjent
blant folk flest. Herfra kan du se omtrent hele byen,
og ildsjeler har bygd en gapahuk her.  
For å komme hit anbefales det at du starter fra

parkeringa ved Storeskar. Gå tvers over nedre del
av bakken. Du passerer først en rød garasje på
høyre side, før du kommer inn på den såkalte bak-
løypa. Herfra er løypa merket med rødt/hvitt
merkebånd. I starten passeres noen sviller. Vær
obs på at du ikke går på disse da de stedvis kan
bære preg av råte. Videre følger du den merkede
løypa i noe bratt terreng før du kommer til et skilt
merket «Utsiktspunkt». Her tar du av til venstre og
følger merkinga til gapahuken. Turen opp tar ca.
45 minutter.

For å få variasjon på turen kan du fortsette på sti
til oversiden av slalåmbakken, og følge stien som
går delvis parallelt med bakken til du er nede i
Bergstugovegen. Det er også mulig å følge en sti
fra toppen av slalåmbakken ca. 400 meter vest-
over. Da kommer du ut på skogsbilveien som
kommer opp fra Tinnestjønna. Denne kan da
følges ned igjen til Storeskar, eller du kan fortsette
på sti forbi Semstulen (ruiner) og ned til Heddal.
Klippetanga henger på gapahuken. Turen gir 5

poeng.
Anbefalt kart: Heddalsåsen-Gransherad 1:

25000, utgitt 2008.
For GPS: 32V 0514045E/6604391N

UTSIKTEN VED STORESKAR -Tur nr. 2
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Elva Kåla har en mengde fosser og fossefall med
djupe juv. Her ligger Kvernhusfossen, Lange-
fossen, Klømstrefossen og Mosryggfossen. Vårt
mål er Mosryggfossen som er den nederste fossen
i dette elvefaret.
For å komme hit fra Notodden, kjør til Grans-

herad, fortsett Tinnsjøvegen og ta av til venstre
ved skilt Venås. Følg Venåsvegen 1,5 kilometer og
ta inn til venstre etter en skarp sving ved Bergs-
land. Etter ca. 200 meter kan du parkere ved en
snuplass. Her starter en traktorveg som etter hvert
går over i en sti du kan følge helt ned til Mosrygg-
fossen. Like etter at du har startet på denne
traktorvegen, kan du ta en avstikker til høyre ved
ei slepe. Her åpenbarer Klømstrefossen seg. Gå

tilbake til traktorvegen og følg denne videre. Ved
neste avstikker til høyre er det mulig og se Kåla
djupt nede i juvet.
Tilbake på traktorvegen til den går over i en sti.

Denne fortsetter i fin gran- og furuskog forbi
Spangemyr som du får på venstre side. Stien for-
tsetter til en grusveg som du krysser, og fortsetter
ned mot fossen. Du vil da se ei mølle på høyre
side rett ved fossen.
Tanga er festet på ei furu med sikt rett mot

fossen og mølla. Turen gir 5 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen- Grans-

herad 1:25000 Utgitt 2008. (Bilde av mølla og Mos-
ryggfossen på framsida av kartet).
For GPS: 32V 0500647E/6619905N

MOSRYGGFOSSEN -Tur nr. 3
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Storebråta på Heståsen ble under de skjebne-
tunge okkupasjonsårene midtpunktet for en tragisk
hendelse. To unge gutter fra Heddal, Andreas Vaa
(22 år) og Harry Kasin (19 år), ble skutt av tysk
Gestapo og møtte døden her en novembermorgen
i 1944.
I 2014 er det 70 år siden denne hendelsen, og

vi ønsker å markere dette med å gjenta turen som
kjentmannspost igjen. Mer informasjon om hend-
elsene kan du lese om på nettsidene til Notodden
Turlag ved å skrive Storebråta i søkefeltet. Her
ligger en artikkel om Turlagets tur sammen med
Heimefrontmuseet 8. mai 2011.

For å komme hit kjører du til Grønkjær skisenter
(parkeringsavgift). Du går grusvegen innover til
denne slutter. Herfra er det rødmerket sti helt fram
til minnesmerket.
Beregn ca 1 time inn fra Grønkjær. Fint også

med sykkel langs grusvegen.
Klippetanga henger ved postkassa. Turen gir 6

poeng.
Anbefalt kart: Turkart Lifjell 1:30000, utgitt 2013
For GPS: 32V 0503904E/6604143N

STOREBRÅTA -Tur nr. 4
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Hustveitåsen er et fint utsiktspunkt på sørvestsida
av Heddal, markert med et tårn og en flott sitte-
benk. Det er grunneier Ole Haaberg og kona
Ragnhild som har satt opp dette.
Det er flere muligheter for å komme dit.
Den greieste er å kjøre til Grønkjær skisenter

(parkeringsavgift). Der går du grusveien innover,
ca. 100 meter forbi høyspentlinja. Her går det ei
traktorslepe inn til høyre som er merket. Følg
denne fram til myra, gå etter merkingen og du
kommer til Øvre Bjørkemyr. Her blir stien tyde-
ligere, og du følger denne langs myra. I enden av
denne går du til venstre og over ei lita myr. Etter
en stund ser du Trytetjønn nedenfor stien på
venstre side. Når du kommer til Leikmyran, fortsett
på høyre side av disse til du kommer opp i skogs-
feltet hvor målet vårt er.

Her får du en flott utsikt over så vel Notodden som
Heddal, og i horisonten kan du se både Lifjell,
Gausta, Blefjell og mer.
Et annet alternativ er å gå en traktorslepe fra

skiltet Hustveitlåven på vestsida i Heddal. Denne
varianten innebærer mer stigning. Terrenget har
en del myrer, så godt fottøy anbefales. Beregn ca
1 time inn fra begge alternativene.
Vinterstid er det nå kjørt opp ei ny skiløype mot

Hustveitåsen. Den tar av fra Høgeli runden ved
bekken ut fra Damtjønn. Fra denne sløyfa er det
en kort avstikker ut på «Haabergutsikten».
Klippetanga er festet til ei furu nær tårnet. Turen
gir 6 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen-Gransherad

1:25000, utgitt 2008
For GPS: 32V 0507969E/6603167N

HUSTVEITÅSEN (409 moh.) - Tur nr. 5
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Trånåbua er ei lita velholdt tømmerhytte som ligger
ved den idylliske Trånåbutjønn inne på Heddals-
åsen. Navnet kommer angivelig fra fuglen trane
som må ha vært gjest på myrene rundt her og
kanskje fortsatt er på besøk.  
For å komme hit er det enkleste å kjøre bil, eller

sykle til Vidarvoll i Heddal. Litt etter avkjøringa dit
når du kommer fra Notodden, tar du av nordover
på Stivivegen. Denne følger du så langt den går
og parkerer ved gården Nykås. Herfra følger du en
traktorveg opp til venstre fra parkeringen. Etter en
snau halvtime passeres vannet Bondo der ung-
dommen samlet seg til fest i tidligere tider, kanskje
ennå? Hold til venstre der traktorvegen deler seg
straks etter vannet. Også ved neste veidele, der

det på kartet heter Kolbotn, holder du fortsatt til
venstre. Ca. 300 meter lenger opp får du den vesle
tjønna Nufstjønn på venstre side. Kort avstikker
ned til denne om du vil. Fortsett enda 300 meter til
løypa deler seg nok en gang. Følg da den mindre
tydelige, grassvokste traktorvegen til venstre og
oppover ca. 50 meter. Rett før myra tar stien av til
venstre. Vær obs på at den er noe utydelig i
starten her. Herfra følger du et furuvokst høyde-
drag på god tydelig sti nordover helt fram til hytta.
Klippetanga henger i ei furu mellom hytta og

tjønna. Turen gir 6 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Heddalsåsen-Gransherad

1:25000, utgitt 2008.
For GPS: 32V 0508720E/6610147N

TRÅNÅBU - Tur nr. 6
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Skulssnippen er et spektakulært fjellplatå med
stupbratte sider ned mot Dalsvatn, beliggende
omtrent 3 km sørøst for Nordagutu stasjon. Den
enkleste atkomsten er å kjøre til Nordagutu og inn
ved jernbaneundergangen. Hold til høyre og inn på
Rogholtveien til du passerer gården Kleiv. Her er
det bomkasse hvis en vil kjøre helt inn der stien
starter. Hvis du går herfra er det ca. en halv time
på fin grusveg til starten på stien. Fint også med
sykkel her. Etter bommen fortsetter du rett fram
ved det første veidelet. Ved det andre veidelet
holder du til høyre, og så til venstre ved det siste
veidelet. Da er du straks framme der stien starter.
Her er det greit å parkere hvis du kjører. Det er et
tydelig traktorspor videre. Følg dette delvis bratt
oppover i flott furuskogterreng til du krysser høg-
spentlinja. Litt forbi linja går traktorsporet over i en

enkeltsti som fortsatt er tydelig. Hold til høyre der
stien deler seg straks etter, og gå bratt opp mot
platået. Der det flater ut er du snart oppe ved
varden på det høyeste punktet. Omtrent 50 m sør
for varden er et flott utsiktspunkt der det er fint å
raste. Her ser du Dalsvatn i sør. Hvis du ønsker en
mer luftig utsikt, er det kort å gå litt nedover i vestlig
retning når du har kommet opp på platået. Her er
ingen sti, men greit å finne fram. Fjellveggen her
er delvis loddrett og noen steder overheng.
Turen fra den nærmeste parkeringen tar ca. en

halv time. Klippetanga er festet i ei furu ca. 50 m
rett sør for varden. Turen gir 6 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Sauherad 1:30000, utgitt

2010.
For GPS: 32V 0519990E/6583505N

SKULSSNIPPEN (386 moh.) - Tur nr. 7
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Ormtjønn er ei idyllisk tjønn som ligger mellom
Reskjem og Tåråfjell.
For å komme dit kjører du opp Reskjembak-

kene i retning Bø. Når du passerer Grønkjær
skisenter, er det ca. 400 m til en vegstubb på
venstre side. Her er det god plass til å parkere, og
herfra starter også den blåmerkede løypa mot
Tåråfjell.  Følg denne snaue 3 km til du etter hvert
ser Ormtjønn på høyre side av stien rett ved noen
flotte berg. På andre siden av tjønna ser du en
lavvo og en sittebenk. Flott utsikt mot Lifjell her.
Beregn ca. 1 times gangtid en veg.

Hvis du velger å fortsette til Tåråfjelltoppen, er du
omtrent halvveis her ved Ormtjønn. Husk at  det
er en del myrete terreng, så godt skotøy anbe-
fales.
Klippetanga er festet på ei furu mellom sitte-

benken og tjønna. Turen gir 7 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Sauherad 1:30000. Utgitt

2010.
For GPS: 32V 0507529E/6599262N

ORMTJØNN (638 moh.) - Tur nr. 8
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www.notodden-energi .no
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Velkommen 
til en hyggelig bilprat!

Du handler alltid trygt 
hos Funnemark

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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Hulderhola er en hule i fjellet på østsiden av
Heddersvann, på grensa mellom Hjartdal og Tinn.
Stien er merket og går fra parkeringsplassen ved
Stavsro. Derfra tar det ca. en time inn til hula. Det
er bygget en ny klopp over elva ut fra Hedders-
vann. De siste meterne opp til hula er bratte.
Hulderhola er ca. 15 meter dyp, med en tak-

høyde på mellom 1 og 3 meter. Innerst i hula er
det et mindre rom- «sakristiet». Det er knyttet ulike
sagn til Hulderhola. En hund skal ha jaget en hare
inn i hula. Hunden forsvant, men kom senere igjen

ved Håkanesnuten 10 km borte. Etterpå har huldra
stengt igjen hula. Ifølge en annen tradisjon skal det
i tiden like etter reformasjonen ha vært holdt
hemmelige katolske messer i hula.
Hulderhola er en spennende tur som passer for

både voksne og barn. Ta med lykt.
Klippetanga henger ved oppslagstavla rett ved

inngangen til hula. Turen gir 7 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Gaustatoppen 1:25000,

utgitt 2012.
For GPS: 32V 0485972E/6633056N

HULDERHOLA I HEDDERSFJELL - Tur nr. 9
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Turveien går fra parkeringsplassen ved Bitrings-
natten til Runhellehovet der du har flott utsikt over
den vakre Gausdalen. Avstanden fra Bitrings-
natten er ca. 4 km, og normal gangtid er ca. 1 time.
Veien går i lett terreng oppover lia til Fjellstul, der
du finner et gammelt skilt fra «fjellturismens
barndom». Videre er det bratt stigning nord for
Fjellstul. Fremme ved Runhellehovet vil du finne
selve runehella, en naturlig formet steinsøyle ca.
150 cm høg.
Runeinskripsjonen på steinen har 12 tegn, og

oversatt står det: «Hella skal være vitne». Steinen
er antagelig en grensestein fra 13-1400 tallet.

Enkleste atkomst fra Notodden er å kjøre via Sau-
land til Tuddal og videre mot Rjukan. Litt forbi
Tuddal høgfjellshotell finner du parkeringa ved Bit-
ringsnatten rett før vegen svinger skarpt til høyre.
NB! Vern om kulturminnene våre. Vi ønsker ikke

nye inskripsjoner på runehella. 
Klippetanga er festet til en stein ved hella.

Turen gir 6 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Gaustatoppen 1:25000,

utgitt 2012.
For GPS: 32V 0482689E/6629844N

RUNHELLEHOVET - Tur nr. 10
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Øvre Fjellstul er ei koselig gammel seter som
driftes av Kongsberg og Omegns Turistforening
(KOT). Fram til 1967 var det seterdrift på Øvre
Fjellstul. Setra ble restaurert på dugnad av ivrige
KOT-medlemmer høsten 1971.
De gamle tømmerveggene og det spesielle

interiøret gir en helt særegen atmosfære. Gamle
ting og redskaper henger på veggene eller finnes i
hyllene, og den gamle mjølkebua har blitt kjøkken.
Hytta ligger nordvest i Blefjell på stinettet mellom
Daggrø og Eriksbu nede i bjørke- og granskogen.
Enkleste atkomst med bil fra Notodden er å

kjøre til Ormemyrkrysset enten via Bolkesjø eller
Gransherad. Herfra kjører du mot Hovin og videre
til du ser skilt som viser til høyre Spjelset. Her er
det en automatbom. Fra bommen er det 5,4 km til
parkeringa ved en stule/hytte. Her ser du en rød

og hvitmalt bom og rødmerket T og et blått skilt på
venstre side som viser Øvre Fjellstul. Følg denne
godt merkede stien hele veien til hytta. Vær obs
på at du passerer noe myrlendt terreng der selve
stien kan være vanskelig å se, men er likevel godt
merket med stolper. Halvveis passeres en koselig
stule som heter Sølset. Gåturen tar ca. 1,5 time.
Øvre Fjellstul har 10 sengeplasser og kan være

et fint utgangspunkt for turer videre i Bleområdet,
for eksempel mot Eriksbu, Sigridsbu og Nordstul.
Mulighet for fine dagsturer til Spjelsetfjell og Ånebu-
nuten, til Velebufjellet, eller til Nansenhytta ved
Sørkje. Husk å ta med DNT nøkkel!
Klippetanga henger på gapahuken rett ved

hytta. Turen gir 7 poeng. Anbefalt kart: Turkart
Sigdal og Rollag, 1:50000, utgitt 2010.
For GPS: 32V 0505201E/6645359N

ØVRE FJELLSTUL - Tur nr. 11



God tur med Notodden Turlag!

18

Omnflug er et markert fjellparti med stupbratte
sider helt sør i Blemassivet ned mot Helleberg-
grenda. Utsikten herfra er fantastisk.
Fra Notodden følger du vegen mot Bolkesjø.

Ved krysset på toppen ved de nedlagte Bolke-
sjøhotellene tar du av til venstre mot Rjukan på rv.
37. Følg så denne 2,5 km, Ta av til høyre mot
STOREBLE. Følg denne til betalingsbom, og
parker før denne. Herfra er det å ta beina fatt. Følg
vegen 200 meter etter bommen og ta til venstre på
veg merket privat. Fortsett langs denne og hold til
høyre. Når du nærmer deg tunet til fjellgården
Berglia, tar du til høyre på gammel umerket
driftsveg. Følg driftsvegen opp i svingete og meget

bratt terreng. Du går under Berglinuten og får
Presten og Klokkeren på høyre hånd. Til venstre
ligger Nutefuruåsen. Følg vegen til den går bratt
ned i Harvedalen. Gå over bunnen av dalen og ta
til høyre. Forsett å følge lite synlig driftsveg. Etter
200 meter, ta til venstre opp et lite dalsøkk. På
toppen og i enden av hogstfeltet, ta til venstre inn
i skogen. Følg retning mot vest i 5-10 minutter i
småkupert terreng, og du ankommer Omnflug.
Klippetanga henger i et tre innenfor varden.

Turen gir 8 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Blefjell 1:30000.

Notodden Turlag og Notodden o-lag. 2012
For GPS: 32V 0509784E/6623780N

OMNFLUG - Tur nr. 12
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Bonsnos ligger øst for Bonsvatn i Bondal. Bonsnos
er, på tross av sin store nabo i øst (Gaustatoppen),
en markert fjelltopp som skiller seg godt ut i om-
rådet.
Det er merket sti til toppen fra parkerings-

plassen ved Brekke i Bondal. Stien går først mot
nordøst, senere dreier den mot øst og sørøstover
langs fjellryggen. Stigningen er på ca. 500 meter,
men går ellers i greit terreng. Regn med at du
bruker ca. 2 timer til topps.
Sørøst for toppen finner du «Svenske-

kåmåren». Den skal angivelig ha fått navnet sitt

etter en svenske som ble truet til å bruke den
bratte fjellhammeren til et naturlig «avtrede».
Svensken var dømt fredløs for en ugjerning, og
skulle slippes fri hvis han gjorde sitt fornødne der.
Toppen har fritt utsyn til alle kanter, spesielt er

det å se Gaustatoppen fra en uvant retning.
Klippetanga er festet på det høyeste punktet.

Turen gir 8 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Gaustatoppen 1:25000,

utgitt 2012.
For GPS: 32V 0480366E/6629895N

BONSNOS (1304 moh.) - Tur nr. 13
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Følg fylkesvei fra Notodden til Bolkesjø. Ta av mot
Rjukan. Kjør til skilt Storeble og ta av til høyre. Følg
vegen til stor parkeringsplass ved Nordstul. (Bom-
pengeautomat, 70 kroner i 2013). Kort og kontant.
Det er flere alternativ for å nå dette målet. De

korteste men bratte går via Sustul eller Nord-
stulsetra. Velger en den første, følg sti ned til høyre
fra nordenden av parkeringsplassen. Kryss Es-
peråa på bru. Hold til høyre rett over brua og følg
godt synlig og kloppelagt sti. Rett etter at du har
krysset elv nr. to på bru er du på Sustul (Sonnstul,
Sudstul). Herfra følger du DNT-merket sti mot
Sigridsbu. Drei av fra hovedstien før bekken fra
Kjøvetjønn, og gå nordover opp til tjønna. Følg
vannet på sørsida og drei østover ca. 400 m rett
mot toppen. Velger du å gå via Nordstulsetra,
følger du merket sti nordvestover fra nordenden av

parkeringa. Nederst i Langedalen tar du inn på
stien mot Sustul. Ta av fra denne og følg bekken
opp til Kjøvetjønn. Regn 1.5 til 2 timer inn til målet.
Et lengre, men flott alternativ er å gå via Sustul til

Vassholet og så dreie sørover igjen langs Surløyte-
rinden. Her må en regne 2,5 til 3 timer inn til toppen.
Fin retur er å følge en av de før nevnte alternativene.
Fra toppen på 1096 meter er det et flott

rundskue mot Lilleble i øst. I sør ser vi Nordstul-
vannet, Follsjø og helt til søndre del av Heddals-
vannet. I vest ligger Kjøvetjønn, Langedalen,
Sigridsfjell, Tverrgrønutane. I nord ser du mot
Numedal. Klippetanga henger på varden ved det
høyeste punktet(1096m).  Turen gir 9 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Blefjell 1:30000.

Notodden Turlag og Notodden o-lag 2012.
For GPS: 32V 0511564E/6628570N

SURLØYTENUTEN (1096 moh.) - Tur nr. 14



God tur med Notodden Turlag!
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Lifjellmannen er på folkemunne kallenavnet for
strekningen Rognlifjell/Trågafjell. Dette fordi partiet
kan se ut som en liggende mann når en ser inn-
over Lifjell fra Notodden. (Se forsidebildet).
Ta av ved Melås bru, kjør Gavlesjåveien (bom-

penger) og parker ved Myregvarv. Gå til venstre
på rødmerket traktorslepe/sti forbi badeplassen
ved Himingtjønn til du kommer til et stiskille. Her
følger du skiltet Rognlifjell Østløypa. Fortsett på
denne rødmerka tydelige stien. Det er noe bløtt
terreng til du er litt oppe i lia, så gode sko
anbefales. Etter en noe bratt oppstigning passerer
du Rognlifjell med postkassa rett til høyre for stien.
Omtrent midt på ”Lifjellmannen” er det igjen et

stiskille hvor du følger skiltet til Trågafjell. Du
passerer et lite brattheng før du er på toppen.
Turen opp tar ca. 2 timer fra parkeringsplassen

på Myregvarv. 
Hvis du ønsker variasjon kan vi anbefale

returen også på rødmerket sti med utsikt mot
Gavlesjåvannet. Dette er en litt lengre variant.
Hele turen byr på flott utsikt innover Lifjell og

områdene rundt.
Tanga er festet til skiltet Trågafjell 930moh.

Turen gir 10 poeng.
Anbefalt kart: Turkart Lifjell 1:30000, utgitt 2013
For GPS: 32V 0499056E/6599840N

LIFJELLMANNEN (Trågaell) (930 moh.) - Tur nr. 15



T E L E M A R K  T R Y K K T E L E M A R K  T R Y K K T E L E M A R K  T R Y K K

www.telemark-trykk.no

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 2015. OBS! Husk å klippe riktig turnummer.

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

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

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

KLIPPEKORT – 15 turnummer.
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