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K jentmannsmerke-heftet du nå holder i hånden er 
det 14. i rekken – siden oppstarten i 1994. Det 

betyr at vi i Notodden Turlag i forrige hefte rundet 
25 år med kjentmannsturer. Det ønsker vi å markere i 
2020/2021-utgaven med å gi dere 10 bonusturer – i 
tillegg til det vanlige tilbudet på 15 turer. 

Alle bonusturene er hentet fra tidligere hefter – og 
kall det gjerne ønskerepriser. Vi har valgt å droppe 
poenggiving for disse turene, men i beskrivelsen (som 
er så godt som lik originalbeskrivelsen) står det hvor 
mange poeng turen ga første gang den ble lansert. 
Som en ekstra gulrot vil det bli trukket ut to vinnere 
blant de som tar alle heftets 25 turforslag. 

Av de 15 vanlige turene er det 13 helt nye steder å 
besøke. Som vanlig har vi satt opp korte, middels 
og litt lengre turer. Geografisk er vi innom fire 
kommuner. De første klippetengene blir satt ut klar 
til åpning av tilbudet 1. april, og deretter fortløpende 
etter snøforhold. Informasjon om dette vil bli lagt ut 
på Facebook-siden til Notodden Turlag, UT24 og 
notodden.dnt.no.

Vi anbefaler alle å ta i bruk aktuelle kart for de fors-
kjellige turene – og husk kompass. GPS-koordinater 
står oppgitt i turbeskrivelsene – også på bonusturene. 
Postene kan også registreres via appen DNT SjekkUT.

Kravene for å oppnå kjentmannsmerket er som før.
0-3 år: 20 poeng, 4-6 år: 30 p., 7-12 år: 50 p., 
13-16 år: 60 p., 17-69 år: 70 p., 70-79 år: 60 p.,
80 år +: 50 p.

Det er viktig at fødselsår påføres kjentmannsheftet.

Utdeling av kjentmannsmerket vil skje på høstmøtet 
2021. Det vil bli trukket ut to vinnere under 12 år – 
og to vinnere over 12 år. I tillegg vil det trekkes ut to 
vinnere blant de som oppnår 100 poeng. Begge disse 
gavekortene vil være på 1000 kroner. 

Feil og mangler ved postene kan meldes til: Arne Bakka 
(975 65 141) eller Olav Stene (986 67 733).

Thor Olav Sørensen (905 99 774) kan kontaktes 
vedrørende problemer med digital registrering på 
DNT SjekkUT. 

INFORMASJON

Denne gangen skal vi ikke til den 
kjente Eikeskartoppen, men et flott 

utsiktspunkt litt lenger sør som har fått 
navnet Eikeskarutsikten.

Enklest er det å kjøre til Høgås og fortsette 
oppover til du kommer til det øverste 
vanntårnet i Høgås hvor du parkerer. 
Herfra følger du  merket sti til Eikeskar.
Du kommer etter hvert inn på en bredere 
sti. Her tar du til venstre og følger denne til 
et nytt stiskille. Følg skilt Utsikten til venstre. 
Deretter nytt skilt til Utsikten til høyre og du 
er straks fremme.

EIKESKARUTSIKTEN - Tur nr. 1

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Meheia. Målestokk 1:25000, utgitt 2016.   
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5507, E9.3067
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Dette er en kort tur på ca 1,6 km. 
Tanga henger på ei busk på utsikts-punktet.

Turen gir 4 poeng

Forsidefoto: Ottar Kaasa
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Svartufs er et utsiktspunkt i Hjuksebø, 
beliggende mellom Askemyra 

og Hjuksebø stasjon, hvor Hjuksebø 
løypelag har merket en ny trase.

Fra Notodden kjører du til Hjuksebø. 
Ta til venstre fra hovedveien ved skilt 
Hynnemoen og Breiset. Her er det 
bomveg, f.t. kr 80,-. Du kan også 
parkere før bommen. Ca 1 km etter 
bommen, ved Grisedansen, deler veien 
seg. 

Sagnet sier at trollet Finn sto med en 
fot på Heddalsåsen og en i Lifjell 

og kasta 3 steiner mot stavkyrkja for å 
prøve å knuse den. Vi får alle være glade 
for at han bommet!  
Det er, ifølge sagnet, hans fotavtrykk 
som vises i berget.

Fra Notodden kjører du retning Heddal 
og tar til høyre ved Seljordsvegen. Kjør 
denne til du kommer til en bom. Her 
kan du parkere.

Herfra heter vegen Kleivavegen. Gå 

SVARTUFS, 280 moh. - Tur nr. 2 JUTULFOTEN - Tur nr. 3

Følg skilt Svartufs og passer over 
jernbaneovergangen. Stien starter 
ved skiltet Svartufs. Herfra går du på 
traktorslepe sørover. Etter en stund 
følger du turen videre på nyetablert, 
blåmerket sti til du er framme ved 
målet.

Tanga er festet til turkassa.

Turen gir 4 poeng.

denne nordover i ca 3 km og hold til 
venstre ved et vegkryss. Etter hvert ser 
du myra Inkjevetta på høyre side av 
vegen. Gå videre ca 200 meter og 
Jutulfoten ligger på venstre side av 
vegen, ved Gransheradbekken, bare 5 
til 10 meter fra vegen.

Det er satt opp et merkeband der du 
kan ta av.
Tanga er festet til et tre på oppsida av 
Jutulfoten.

Turen gir 5 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauherad, Målestokk 1:30000, utgitt 2010, 
 Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5033, E9.3444 

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Heddalsåsen-Gransherad, målestokk 1:25000,   
 utgitt 2008, Notodden O-lag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.6285, E9.1046



6 7

Dette er en spennende og noe 
annerledes tur enn vi tidligere har 

hatt i kjentmannsmerkesammenheng.
Bakken ligger flott til på vestsida i 
Heddal og Heddals egen Sander 
Bjørndalen har hoppet hele 106 meter 
her.

Fra Notodden kjører du over flyplassen 
og tar til venstre i Yli-krysset.
Kjør sørover og ta Tåråfjellvegen til 
høyre ved den nedlagte Hefrebutikken. 
Herfra følger du skilting til Tveitan-
bakken.

TVEITANBAKKEN - Tur nr. 4 FLÅMYR - Tur nr. 5

F låmyr er ei idyllisk tjønn beliggende i 
Lisleherad. 

Fra Notodden kan du kjøre Tinnesgata/
Sagafossveien retning Årlifoss. Rett før 
Lisleherad kirke går det en grusvei på 
venstre side av veien ved en rød låve.

Du kan parkere ved Lisleherad kirke. 
Gå nevnte vei som er stengt med bom 
og som ender med en rundkjøring.  På 
høyre side av denne går du på sti ned til 
tjønna. Her følger du stien til venstre for 
tjønna til du kommer til en bålpass omgitt 
av 4 tømmerstokker som fungerer som 

Sommerstid finner du enkelt et sted å 
parkere. Gå en traktorvei på høyre side 
av bakken som runder mot toppen av 
unnarennet/hoppkanten.
Herfra går du oppover vekselsvis i 
trapper og sti. Siste stykke, som er 
brattest, går du i trapper med rekkverk 
på begge sider.

Tanga er festet på høyre side på toppen 
av bakken sett nedenfra.
Turen opp tar ca 30 minutter.

Turen gir 4 poeng.

sitteplasser. Turen inn tar ca 30 min i rolig 
gange. Tanga er plassert på ei busk rett ved 
bålplassen.

Turen kan med fordel tas som en rundtur. 
Ta sti til venstre rett etter bålplassen. Du 
kommer snart til et innhengingsgjerde som 
du følger til gjerdet runder mot høyre. Der 
tar du sti mot venstre som går parallelt 
med hovedveien. Følg denne stien til du 
kommer ut på hovedveien. Da har du kort 
gangavstand bort til kirken.

Turen gir 5 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauherad, Målestokk 1:30000, 
 utgitt 2010, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5474, E9.1972

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Heddalsåsen-Gransherad, målestokk 1:25000, 
 utgitt 2008, Notodden O-lag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.6046, E9.2632
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FRIARBERGET - Tur nr. 6 VIHUSSETRA - Tur nr. 7

V ihussetra er en idyllisk husmanns-
plass på vestsida i Notodden med 

flott utsikt retning Tåråfjell.

For å komme hit er det enklest å kjøre 
fra Notodden. Kjør over flyplassen og 
ta til venstre ved Yli. Fortsett sørover og 
ta til høyre, inn Tåråfjellvegen hvor det 
også er skilt til Tveitanbakken. 

Fortsett vegen oppover, hold til venstre 
ved skilt Vihus, og parker langs vegen 
som er stengt med bom.

Å gå rundt Gavlesjå på Lifjell er en flott 
rundtur.  

Et av stedene du passerer er  Friarberget 
som er vårt mål for anledningen.

Fra Notodden kjører du oppover Heddal til 
du kommer til skilt Gavlesjå. Følg veien til 
høyre og passer Melås bru. Hold til høyre i 
første kryss etter brua. Ta til venstre når du 
kommer til skilt Gavlesjå. Bomveg f.t. kr 
70,-.
Følg vegen helt opp til Myregvarv og parker 
på venstre (stor) parkeringsplass.
Følg deretter driftevegen mot Gavlesjå- 

seter. Når du kommer til Gavlesjå (vannet), 
ta til venstre på merket sti. Etter en stund 
kommer du til Friarberget som ligger rett 
ved stien. 
Vi anbefaler en rundtur rundt vannet og 
ta gjerne turen innom idylliske Gavlesjå 
seter sommerstid, som har mye god 
mat å by på. Vi anbefaler også et besøk 
(gjerne overnatting) på Himingsjå som er 
Notodden Turlags nye DNT hytte.

Tanga er plassert ved stolpen på 
Friarberget.
Turen gir 5 poeng.

Gå videre til fots og ta første veg til 
venstre, Stamstjønnsvegen. 
Du har Stamstjønn på venstre side 
og etter hvert tar du til venstre inn et 
traktorslepe som har bom. 
Følg denne til du kommer fram til vårt 
mål.

Turen inn tar ca 1 time i rolig gange.
Tanga er plassert på turkassa.

Turen gir 5 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, utgitt 2013, 
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5416 E8.9366 

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauherad, målestokk 1:30000, utgitt 2010, 
 Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5290, E9.2304
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F jellstulfjell er et interessant fjellområde 
ved Jerpetjønn, øst for Notodden i 

retning Meheia. Dette er høyeste punket på 
den såkalte «midtløypa». Kjør fra Notodden 
og parker på stor parkeringsplass på 
Jerpetjønnhovet på toppen av Finnlia.

Her kan du selvsagt velge mellom 
utsiktsløypa, midtløypa eller østløypa som 
alle er blåmerket. Vi tar her for oss midtløypa 
da denne muligens er minst benyttet. Gå et 
lite stykke på en merket traktorveg. Etter en 
liten stund tar du til høyre inn i skogen på 
tydelig blåmerket sti. Du passerer ei hytte 

på venstre side. Etter hvert passerer du 
utsiktspunktet Elgsprangnatten (ikke nuten), 
litt etter over ei myr. Denne kan til tider være 
svært fuktig, så gå gjerne på nedsiden av 
Elgsprangnatten, som også er merket. M.a.o 
2 valgmuligheter her. Da unngår du myra. 
Følg videre blåmerket tydelig sti til du er på 
toppen. Siste stykket går du på berg. Vær 
obs på at her kan det være glatt i regnvær og 
isete løype.

Tanga er festet på infostolpen rett bak 
toppen.
Turen gir 7 poeng.

ELGSPRANGNUTEN - Tur nr. 8 ASLAUGFJELL, 662 moh. - Tur nr. 9

A slaugfjell er en topp i Breisettraktene 
beliggende omtrent på grensa til Skrim 

og Sauheradfjella Naturreservat. Her har 
Breiset Hyttevel satt ut turkasse.

Målet kan nås fra flere steder. Fra Notodden 
kjører du mot Hjuksebø. I Hjuksebø tar du til 
venstre ved skilt Breiset og parkerer ved veiens 
ende ved Breisethytta. Bompenger f.t kr 80
Herfra følger du blåmerket sti retning Heia 
hyttefelt.Når du kommer til ei stor myr som 
omkranser et lite vann tar du til høyre. Her 
har vi satt opp et merkeband. Gå oppover 
slepet som er merket med røde staurer. Disse 

er plassert for å markere skiløype vinterstid. 
Et stykke oppe tar du av til høyre ved ei lita 
myr. Du følger noen berg og våre merkebånd 
oppover. 

Siste stykke til toppen går du langs en 
bergvegg og tar brått til høyre og du er 
framme ved målet. Her er det god utsikt mot 
Gaustatoppen, Blefjell og Lifjell.
Beregn ca 1,5 time en vei i passende tempo.

Klippetanga er festet til turkassa.

Turen gir 7 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Meheia, målestokk 1:25000, utgitt 2016,   
 Notodden O-lag, Notodden Turlag og Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.6143  E9.4051

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Meheia, målestokk 1:25000, utgitt 2016,   
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5630 E9.4425
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Borgaråsnatten er et flott utsiktspunkt 
beliggende i åsen bak Sauherad kirke, 

med flott utsikt over Norsjø og Sauherad.

Fra Notodden kjør sørover RV 360 og 
ta til høyre ved skilt «Sauherad kirke, 
Epleblomsten, Sauherad friskole». Du 
kan parkere ved kirken og gå vegen 
Sauarberga, hvor blåmerket sti starter. I 
enden av vegen er det en lekeplass. Rett før 
denne, ta til høyre ned en grusvei og du 
kommer til et lite kloakk/renseanlegg-bygg. 
Gå rett fram og over ei lita ødelagt bru 
(pr. februar 2020). Fortsett parallelt med 

hovedveien ca 50 m og gå inn skogsbilveg 
til høyre som er blåmerket. Du kommer til 
et jorde, ta sti til høyre. Godt blåmerket 
hele veien med en del stigning første del. 
Stien flater ut hvor en da følger berga ut til 
utsikten. 
Tanga er plassert på et tre ved turkassa.

Beregn ca 45 min til toppen.
Kan også ta denne som en rundtur 
som er blåmerket, godt markert på nytt 
Sauheradkart fra 2019.

Turen gir 7 poeng.

BORGARÅSNATTEN, 272 moh. Tur nr. 10 ROGNLIFJELL, 961 moh. - Tur nr. 11

Rognlifjell ligger på Lifjell og er kjent 
som «føttene til Lifjellmannen» (der 

Trogafjell er «hodet»)

Fra Notodden kjører du Gavlesjåvegen, 
bompenger f.t kr 70,- og parkerer på 
stor p-plass på Myregvarv.

Ta til venstre ved Himingtjønn. Her 
starter rødmerket sti. Etter en liten 
stund kommer du til et skiltet stikryss. 
Korteste vei til Rognlifjell er da å følge 
Østløypa til venstre. Du fortsetter denne 
godt merkede, men noe sølete stien, 

til du er på toppen. Tanga er festet til 
turkasse som Notodden Turlag nylig har 
utplassert.

Turen opp tar ca 1 time.

Du kan gjerne gjøre dette til en rundtur 
ved å følge skilt Myregvarv 3,1 km ned 
igjen. Du ser da snart vannet Gavlesjå. 
Dette er en noe lengre, noe luftig 
variant som også er rødmerket hele 
veien.

Turen gir 8 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauherad, målestokk 1:25000, utgitt 2019,   
 Sauherad Kommune, Gvarv Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.4220  E9.2660

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, utgitt 2013, 
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5416 E8.9568 
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Skitnebufjellet ligg på østsida av Tinnsjøen 
på Tinnoset. Fra Notodden kjører du til 

Tinnoset. Kjør over Tinnosdammen og brua til 
Vigilen og parker ved båthavna.

Følg vegen langs Tinnsjøen og videre opp til 
Breidal og Lislestul. Her går du sydover på 
traktorveg som det ligg litt kvist i etter hogst.
Etter ca 10 min opp ein nokså bratt bakke, 
tar du av halvt til venstre (ikkje rett fram etter 
myrdraget). Fortsett på skrå oppover lia etter 
eldre og grei traktorveg i ca 25 min. Her må 
du ta til venstre igjen og fortsette oppover 
Fantebakke og Lauvdekkan – sjå retningspil. 

Følg stig/traktorveg etter bekk og dalføre 
vidare oppover til du kjem til ein stor tydeleg 
stein, som er eit trepunkts dele. Da er du like 
under Skitnebufjellet. Ta da på skrå oppover 
lia – ingen stig, men greit terreng. Det er 2 
toppar på fjellet, tanga heng på ei furu ved ein 
stor stein på den nordre toppen. 
Gangtid ca 2 timer opp og ca 1,5 ned.

Alternativ veg tilbake er å ta til venstre når du 
kjem ned til Fantebakke (retningspil), nedover 
traktorveg forbi Olesrud og Nisi.

Turen gir 8 poeng.

SKITNEBUFJELLET, 664 moh. Tur nr. 12 TVERRGRØNUTEN, 1306 moh. - Tur nr. 13

V isste du at Tverrgrønuten er Notodden 
kommunes høyeste punkt, 1306 m.o.h? 

Toppen ligger oppe på Blefjell, nord for 
Langedalen. Fra dette stedet har du en flott 
utsikt, spesielt mot sør og øst, og på fine 
høstdager med klar luft får du et praktfullt 
skue.

Utgangspunktet for denne turen er greiest 
fra Store Ble parkeringen. Vi følger stien 
mot Bletoppen, innover Langedalen til 
du kommer til skiltet Sigridsbu. Stien mot 
Bletoppen følges videre ca 150meter. Her 
tar du bratt opp mot nord (høyre) langs et 

bekkefar. Når bekkedalen flater ut, tar du 
opp i nordøstlig retning mot toppen som 
ligger sør på et platå. Du må regne med å 
bruke 2 til 2,5 timer opp til toppen.

Vi anbefaler å ta turen innom Sigridsbu på 
returen. Hvorfor ikke overnatte for riktig 
å få opplevelsen av miljøet på en ubetjent 
hytte (Kongsberg & Omegn Turistforening). 
Klippetanga henger på varden sør på 
platået på toppen.
NB! Bratt skrent sør for varden

Turen gir 10 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Heddalsåsen-Gransherad, målestokk 1:25000,   
 utgitt 2008, Notodden O-lag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.7390 E9.0561

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Blefjell, målestokk 1:30000 utgitt 2012,   
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.8032  E9.1636 
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Ø rnenipa ligger i Gaustaområdet 
og har en nydelig utsikt over bl.a. 

Gaustatoppen og Vestfjorddalen.
Fra Notodden kjører du til Gaustablikk 
Høyfjellshotell. Du parkerer mellom 
hotellet og Kvitåvatn Fjellstue. Rødmerket 
løypetrase starter vis a vis skiltet Kvitåvatn 
Fjellstue. Du følger en godt rødmerket 

ØRNENIPA, 1333 moh. Tur nr. 14 ALFARNUTEN, 784 moh. - Tur nr. 15

A lfarnuten er en av de mer ukjente 
toppene i Lifjellområdet, beliggende 

sør for Reshjemnipa og Røytebufjell. 

Fra Notodden kjører du over Reshjem, 
retning Bø. Like før Vatnar tar du av til 
Stokland og kjører til veiens ende og 
parkerer ved Røysland. Følg blåmerket 
skogsbilvei mot Røytebufjell. Etter ca. 
400 m tar du av sti til høyre og ytterligere 
500 m på ny til høyre. Etter ca 1 km ta til 
høyre på et traktorslepe. Du kommer til ei 
gammel seter/hytte, Andersli. Følg fortsatt 
blåmerket sti mot Kleivstuldalen. Etter ca 

500 m følg skilt mot Pina og Kleivstuldalen. 
Du kommer til Trolltjern. Følg skilt mot Pina. 
Du ser nå Alfarnuten rett over Trolltjern. Gå 
rundt vannet og følg dalen ca 300m. Ta til 
høyre opp svaberga mot toppen, som er 
ca 150 meter. De siste 150 meterne opp 
svaberga er ikke blåmerket, men du ser 
toppen.

Middels til krevende tur, ca 10 km t/r.

Tanga er festet til turkassa på varden. 

Turen gir 12 poeng.

og skiltet sti hele veien i kupert terreng. 
På veien passerer du hytteområder samt 
Langetjønn.

Tanga er festet til varden på toppen.
En forholdsvis middels til krevende tur på 
5,5 km en vei.
Turen gir 9 poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Gaustatoppen med Tuddal og Gaustablikk,   
 målestokk 1:25000, utgitt 2012, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.8786 E8.7972

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Lifjell, målestokk 1:30000, utgitt 2013.    
 Notodden O-lag, Notodden Turlag, Kart Fossøy.
For digitalkart og GPS:  N59.5220 E9.0649
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Mer å lese hele tiden

Kjøp strøm fra din lokale leverandør, og spar penger!

Telefon: 35 02 50 50
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Ved din side
Vi er en smart og enkel hverdagsbank 
og tilgjengelig for deg når du trenger 
det. Sammen tar vi gode valg.

God tur!

Møblene kjøper
du hos

TUVEN - 3676 NOTODDEN

TELEFON: 35 02 94 40
Tuvensenteret

Turen starter hos oss.

ÅPENT 10 - 20 (18)
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Baklihova ligger lett synlig nord for 
Grønnvollfoss-dammen. Hvis du 

kommer fra Notodden og kjører på 
sørvestsiden av Tinnelva, er det parkering 
på høyre side av fylkesveien rett før 
dammen. Det må ikke parkeres foran bom 
på dammen.

Fra nordsida av dammen følger vi merket sti 
til toppen (blå bånd). Turen tar ca 40 min i 
bratt terreng. 
På toppen av Baklihova er det fin utsikt 
sørover i bygda med Sauheradfjella og 
Skrim i horisonten. Mot vest ser vi Mork-

Bonustur 1: BAKLIHOVA, 327 moh.

Velkommen
til en hyggelig bilprat!

Du handler alltid trygt
hos Funnemark

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

Større naturopplevelser med 
skotøy fra...

Arthur Andersen
SKOTØYFORRETNING

Storgata 75
3674 Notodden

Tlf. 35 01 12 03

gårdene med Morkåsen og Urdetjønnåsen 
i bakgrunnen. 

Turen kan også tas på sykkel, enten over 
dammen som beskrevet, eller ta veien på 
østsiden av elva.

NB: Er det lite snø er det tråkket sti også 
vinterstid. Info om stien vinterstid ring 
35018351, Øyvind.

Turen ga 5 poeng.

Tanga er festet til turkassa på toppen.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Heddalsåsen-Gransherad 1:25000, utgitt 2008.
For digitalkart og GPS:  N 59.6655 E9.1980
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Bonustur 2: SKRUBBEDALSNATTEN, 305 moh.

Følg E 134 fra Notodden mot Seljord. Ta 
til høyre ca. 400 meter etter starten på 

Bamlesletta på gårdsveg merket med skilt 
217-225. ca 250 meter fra E134 deler 
veien seg. Ta til høyre og følg skogsbilveg til 
velteplass ved vegens ende. Gå så nordover 
og oppover langs tømmerveg. Du passerer 
noen høye og ranke furuer og ved en 
anledning ser du Skrubbedalsnatten  med 
sine karakteristiske glatte svaberg. 

Når du nesten er på høyde og har turmålet 
bak deg og til høyre, deler tømmervegen 
seg. Ta til høyre og følg denne i sving og 

Svarttjønn ligger inne i 
Lisleheradskogene rett øst for 

sørenden av Follsjø. 

Enkleste adkomst er inn fra 
Dårstulveien (bompenger f.t. Kr 40,-) 
videre til Fiskeløys. Du går veien rett 
mot nord, midt på Fiskeløys, som 
er stengt med bom. Turen går forbi 
Lislestul og inn til Svarttjønn på grusvei. 

Bonustur 3: SVARTTJØNN

tilbake og bratt opp. På toppen tar du til 
høyre og fram til kanten av fjellryggen. En 
fantastisk utsikt møter deg. Du ser Heddøla 
bukter seg nedover mot Heddalsvannet. 

Mot vest ser du Lifjell med Øysteinnatten 
(1174), Rognlifjell (961) og Himingen 
(1066). Nord for Slåka finner vi Mælefjell 
1414, .Blåtjønnfjell(1234)og Heksfjell 
(1221). Du bruker 30-40 min til toppen.

Turen ga 5 poeng.
Tanga er festet til turkassa på toppen.

Svarttjønn er et fint og idyllisk sted.
Kan også benytte sykkel hvis en ønsker 
det.

Gangtid er ca 1 time fra Fiskeløys.

Turen ga 5 poeng.
Tanga er festet til et tre mellom veg og 
tjern, ca 100 m fra utløpsoset.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Heddalsåsen-Gransherad, 1:25000 utgitt 2008.
For digitalkart og GPS:   N59.6090 E9.0848

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Meheia.
For digitalkart og GPS:  N59.6767 E9.3227
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Bonustur 4: FLÆTEBAKKFJELLET, 843 moh.

F lætebakkfjellet ligger som en lang flat rygg 
høyt over, og vest for Nordstul-vegen sør 

på Blefjell. Denne er lett til-gjengelig og gir 
høyfjellsfølelse når en er oppe på topplatået. 
Det er den nordligste av toppene som er tur-
målet vårt. Herfra har en mektig utsikt nord-
vestover mot selve Blemassivet, med Omnsvegg 
og Hellebergstolen som karakteristiske profiler. 
Lenger mot vest ses Gaustatoppen med knea 
tydelig. Legg også merke til partiene med hvit 
kvarts som lyser opp som snøflekker i området. 
For å komme dit må en kjøre Nordstulvegen 
der det er bomavgift. Fra parkeringa i enden av 
vegen følger du stien mot nordvest og skiltet til 

Skogsfjell ligger mellom Tuddals-
vegen og vegen til Gransherad, 

nord for Ålamoen. 

For å komme hit vil vi foreslå å kjøre 
Tuddalsvegen fra Sauland, forbi Bø-
feltet, for så å ta Skojevegen inn til høyre 
rett etter boligfeltet. Kjør over brua 
og her kan du parkere. Blåmerket sti 
starter ved skiltet Skogsfjell.

Etter kort gange kommer du opp på 
ei slette. Her følger du en traktorveg i 
ca. 600 meter mot øst, før en kommer 

Bonustur 5: SKOGSFJELL

Sigridsbu. Etter ca 150 meter oppe i bakken, 
går det en umerket men tydelig sti innover til 
venstre. Følg denne og ta til venstre senere 
også der stien deler seg. Du vil nå se at stien 
dreier nesten rett sørover og oppover mot 
Flætebakkfjellet. Noen steder er det satt opp 
tydelige varder, men stien kan også være lite 
tydelig enkelte plasser. 

Husk kart, kompass, evt GPS. Du må regne med 
ca 45 min til toppen fra parkeringsplassen. 
Tanga er festet til et tre nær varden på det 
høyeste punktet.
Turen ga 6 poeng.

inn på en skogsbilveg. Følg denne til 
venstre ved skilt «rundløype». Denne 
skogsbilvegen/traktorvegen går etter 
hvert over i sti/hesteveg. Her passerer 
du skilt Skogsfjell. 
Herfra følger du blåmerket sti/
hesteveg til du er på toppen. Turen kan 
med fordel tas som rundtur. Denne er 
blåmerket hele veien.

Turen opp tar ca 1 time. Tanga henger 
på turkassa.

Turen ga 7 poeng.

App for digital registrering: DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Blefjell, 1:30000, utgitt 2010
For digitalkart og GPS: N59.7663  E9.2130

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauland 1:25000, utgitt av Hjartdal Historielag, 
 Kart Fossøy. 2009
For digitalkart og GPS:  N52.6290 E8.9780
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Bonustur 6: VASSHOLET

For alle som er på ski på Blefjell er 
Vassholet et begrep, men hvor mange 

har vært der om sommeren? Om vinteren 
aner vi at det går en bekk der, men selve 
«holet» ser vi ikke. Så hva er egentlig 
Vassholet? 

Bekken som kommer fra området rundt 
Bletoppen, danner akkurat her en karakter-
istisk formasjon. Bekken stuper ned et fall 
på ca 5 meter loddrett ned i et juv, med 
loddrette parallelle vegger i 20-30 meters 
lengde. Fra toppen ser vi ned  i det klareste 
vann, kanskje fristende til en svømmetur 

Venåsfjellet med sin storslåtte utsikt 
og flotte varde, er en av perlene i 

 dette området av kommunen vår og 
bærer derfor sitt navn med rette. Fra 
toppen blir du belønnet med en prakt-
full utsikt i alle retninger.

Du tar av fra RV 37 i 60-sona på 
Tinnoset, mot Venås ca 4 km. Kjør ca 
3 km innover Kålidalen til Åkroken. Ta 
traktorvegen til høyre oppover bakkene 
som går over i sti til Rånebua. Deretter 

på skrå oppover lia sør/øst mot 
Venåsfjellet.

Anslått gangtid til toppen ca 2 timer. 
Dette er den letteste ruta. Hvis du vil 
gjøre en rundtur, kan du gå ned igjen 
Klåvår til Venås. Dette er en raskere 
men også mye brattere rute.

Tanga er festet til varden på toppen.

Turen ga 8 poeng.

Bonustur 7: VENÅSFJELL, 1038 moh.

under fossen? Vanligste utgangspunkt for 
turen hit vil være parkeringsplassen på 
Store Ble. Gå stien forbi Sørstul og langs 
Sørstulåa opp til Vassholet. Vi vil varmt 
anbefale følgende hjemvei: Gå opp lia sør 
for Vassholet, over høyden nord og øst for 
Surløytenuten (se etter molter hvis det er 
sesong). Legg merke til Kjøvetjønn som 
ligger helt ute på «hylla», og den praktfulle 
utsikten sørover, før stien går bratt ned til 
Nordstulvatn. Fra Store Ble parkeringen til 
Vassholet bør du regne ca 1,5 time.
Turen ga 8 poeng.
Tanga henger på ei gran ved fossen.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart: Turkart Blefjell 1:30000, utgitt 2012
For digitalkart og GPS:  N59.8091 E9.2183

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Norge 1.50000 kartblad 1614 I Tinnsjå og 
 1614 II Gransherad.
For digitalkart og GPS:  N59.7529 E8.9667
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Bonustur 8: NAREFJELL, 805 moh.

Narefjell er den nest høyeste av Sauherad-
fjella med sine 805 moh. Fra platået på 

Naretoppen er det en kjempe-utsikt på klare fine 
dager. En ser hele vassdraget mot Notodden, 
Nes og mot Nome. På slike dager kan en også se 
helt ut til havet og til Gaustatoppen, Vealøs, 
Jonsknuten, Blefjell og Lifjellområdet. For 
Notoddenfolk er det enklest og komme hit  fra 
Nordagutu. Kjør under jernbaneundergangen 
ved stasjonen og hold til høyre og inn  på 
Rogholtvegen. Her står også skilting til Svanstul 
som er blåmerket noen steder langs vegen. Følg 
denne veien 2,9 km til et veidele der veien tar 90 
grader til venstre. Følg denne videre ca 600 m 

Det er bare tuftene igjen av stulen 
Gvæven der den ligger lunt og fint 

nord for Svartetjønn i Tuddal, like ved 
bekken som kommer fra Djupetjønn.

Gvæven ligger ved sommerstien 
omtrent halvveis mellom Gaustablikk/
Kvitåvatn i Tinn og Råen i Tuddal.

For oss som kommer sørfra er det 
enklest å følge den tydelige stien  som 
starter ved fylkesvegen noen hundre 
meter sør for Vinsjhytta. Den delvis 

umerka stien går i lett og småkupert 
terreng nesten rett nordover via 
stulen Skinnatten. Stulen ser man fra 
parkeringsstedet. Du må regne med ca 
1,5 time hver vei hvis du går fra Råen. 

Klippetanga er festet på staur og 
turkasse på kommunegrensa mellom 
Tinn og Hjartdal på høyden over og øst 
for stulsområdet Gvæven. 

Turen ga 8 poeng.

Bonustur 9: GVÆVEN

og ta av til høyre. Det er bratt oppover siste biten 
men mulig å parkere øverst her. ( Vær obs på at 
det er bompenger inn fra Nordagutu). Der fra til 
fots følger en traktor veien oppover ca 20 min. 
Ved en liten vardemarkering (kan være vanskelig 
å se) tar stien av til venstre fra traktor vegen. 
Her fra er stien noe bratt gjennom skogen 
før terrenget flater ut. Da møter en Telemark 
Turistforenings merkede løype som følges til 
toppen. Det er 1 til 1,5 times jevn oppstiging 
mot toppen. Tilbaketuren går samme vei.

Turen ga 8 poeng. 
Tanga er festet til varden på toppen.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Sauherad 1:30000, utgitt 2010. 
 Nytt kart 1:25000 utgitt 2019 er ute nå.
For digitalkart og GPS:  N59.4184 E9,3896

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart:  Turkart Gaustatoppen med Tuddal og Gaustablikk, 
 målestokk 1:25000, utgitt 2012. Kart Fossøy
For digitalkart og GPS:  N59.8455 E8.7872 
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Bonustur 10: ØKTEREN, 1046 moh.

Økteren er et karakteristisk fjell 
inne på Lifjell. Sett fra Gavlesjå 

eller Årmotdalen møter du en massiv 
fjellvegg som reiser seg opp til  1046 
moh. Toppen av fjellet er flat med to 
høyder. I sør ligger Dyrdalsfjellet (1071 
moh.) mens vår post ligger  nord på 
platået. 

Fra toppen har du vidt utsyn i alle 
himmelretninger.

For å komme til Økteren kan du velge 
flere utgangspunkt, men vi vil anbefale 

Søndergaard Rickfelt AS 
O.H.Holtasgate 29a
3678 Notodden

Telefon: 350 29 500
post@sorarkitekter.no 

www.sorarkitekter.no 

VViill  dduu  jjoobbbbee  
hhooss  oossss?? 
 
Vi er alltid på utkikk etter nye 
medarbeidere. Har du kompetan-
se som kan passe inn hos oss? 
Send oss gjerne din CV, så tar vi 
kontakt med deg.

en rundtur med start ved Grønbygil 
i Årmotdalen. Følg merket sti over 
Aslakstulåi (bru), opp Øktergvolven til 
toppen.

Nedturen kan du ta mot vest, enten 
mot Hollane eller ned Rupedalen. 
Derfra følger du sti langs Aslakstulåi til 
utgangspunktet.

Turen tar 2 til 2,5 timer til toppen

Turen ga 10  poeng.

App for digital registrering:  DNT SjekkUT 
Anbefalt kart: Lifjell, 1:30000, utgitt 2013.
For digitalkart og GPS:  N59.5214 E8.9421
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Allemannsretten:
• Ferdes fritt til fots og på ski
• Raste og overnatte
• Ri eller sykle på stier og veier
• Bade, padle, ro og bruke seilbåt
• Plukke bær, sopp og blomster
• Fiske fritt etter saltvannsfisk

Allemannsplikter:
• Kjenne allemannsretten
• Vise hensyn til natur- og kulturverdier
• Vise hensyn til andre friluftsfolk
• Vis hensyn til beboer og grunneier sine interesser
• Rydd opp etter deg

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten 
til fri ferdsel i natur; allemannsretten.

Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot 
innskrenkninger. DNT arbeider for å sikre fremtidige 
generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen.

Allemannsretten
- gir deg også plikter-

Kortet sendes:
Notodden Turlag 
Postboks 218, 
3672 Notodden
innen 1. oktober 2021. 
OBS: 
Husk å klippe riktig 
turnummer.

KLIPPEKORT BONUSTURER 10 turnummer

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

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

Postnr. / Sted:  .....................................................................................

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

1
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8

5

10

2

7

4

9 Kjentmannsmerket
Notodden Turlag

Notodden kommune 
Teatergaten 3 
3674 NOTODDEN

www.notodden.kommune.no

Utsikt fra Nare
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KLIPPEKORT - 15 turnummer

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

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

Postnr. / Sted:  ......................................................................................

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

1

8

9

3

11

5

13

2

10

4

12

6

14

7

15

Kortet sendes:

Notodden Turlag 
Postboks 218, 
3672 Notodden
innen 1. oktober 2021. 
OBS: Husk å klippe riktig 
turnummer.

Kjentmannsmerket
Notodden Turlag

Foto: M
aria Kittilsen


