RØDBERG IF – TI TOPPER

Eidsfjell – 1333 moh

Dette er den mest markerte av toppene på vestsiden av
Norefjorden/Kravikfjorden. Fra varden på toppen her får man et
flott rundskue og kan se svært langt. På klare høstdager kan man
bl.a. få øye på Tryvannstårnet v/Oslo, drøyt 90 km unna.

Eidsfjell
Sone 32V
Ø 499341
N 6664519
6,5 km

Turbeskrivelse:
Turen opp til toppen er på ca. 6,5 km, med en total stigning på
470 høydemeter.
Adkomst:
Fra Norefjord sentrum følges fylkesveien på vestsiden av fjorden
sørover. Etter 4,2 km ved Søre Eide: Ta opp bomvei til høyre;
merket Eide-Persbu. Etter 7,5 km på svingete vei kommer man
opp til Roe seter. Her står skilt «Eidsfjell 6,5 km» ved veien.
Parker her.

Merking; Man går hele tiden på god sti som er blåmerket.

Parkering
Sone 32V
Ø 501441
N 6661587

RØDBERG IF – TI TOPPER

Skarpnord (Einsetnatten)
– 1215 moh
Parkering
Sone 32V
Ø 494189
N 6692032

Markert topp rett sør-øst for Tunhovdfjorden. Flott utsikt over
Tunhovdfjorden, Øygardsgrend og Borgemarka.

Alternativ 2
4 km
Tur beskrivelse
Alternativ 1:
Fra Øygardsgrend kan man kjøre/gå eller sykle veien fra Skarpås
(bomvei) til Hessli – ca 4,5 km. 3 ”grinder” en må igjennom.
Parker rett før ”grind” 3, for stien begynner rett etter ”grinden”,
merket og skiltet Skarpnord. Eller fra Hessli har man toppen rett
i vest – ca 2 km.

Alternativ 1
2 km (fra Hessli)

Alternativ 2:
Fra fylkesveien langs Tunhovdfjorden: Parkering ved
innkjøringen til Nore Laft ca. 5 km nord for Øygardsgrend. Derfra
går det merket sti opp bak laftehallen til Rimskeid og
Baustebølet seter, videre oppover mot toppen – ca 4 km totalt.
Merking: Blåmerket sti. Alternativ 1, rett etter ”grind” 3. og
alternativ 2. Skiltet med Skarpnord.
Skarpnor
Sone 32V
Ø 495595
N 6689677
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Geitåsen – 680 moh

Markert topp bak Søre Brugård, Rødberg.

Turbeskrivelse:
Gå eller sykle opp til gårdstun på Granhaug, kryss dyrka mark
(under strømlinjer) inn mot bratt ås. Følg stien gjennom tett skog
til toppe , ca 1,5 km.
Adkomst:
Parker ved Bauta eller ved «Vokterbolig» Hallandsgrend.

Merking: Røde trimtroll der stien begynner ved kanten av dyrka
mark.
1,5 km

Geitåsen
Sone 32V
Ø 498143
N 6679953

RØDBERG IF – TI TOPPER

Stornatten – 1183 moh

Markert topp rett sør for Tunhovddammen. Flott utsikt nedover
Tunhovdfjorden, og ikke minst i sør-østlig retning utover det
bratte Øygardsjuvet. Man får også et flott overblikk over
Øygardsgrend fra toppen.

Alternativ 2
2 km

Turbeskrivelse:
Toppen nås fra flere kanter, og alt. 1 & 2 kan kombineres til en
rundtur. Rutene møtes like under toppen.
Alt.1: Parker ved Tunhovddammen’s sørlige ende, gå fylkesveien
ca. 400 m i retning Rødberg. Her går det opp vei til Bergastølen.
Følg denne, fra setra er det tydelig merket sti til toppen.
Alt.2: Ta inn veien på vestsiden av Tunhovdfjorden. Ca. 300 m
etter dammen går det opp en merket sti til toppen, skiltet ved
vegen. Stien er meget bratt!

Alternativ 1
3 km

Merking: Røde trimtroll på skiltet ved veien, og der stien
begynner. Begge alternativene er blåmerket, og tydelige stier.

Stornatten
32V
Ø 496344
N 6685378
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Johovda – 1306 moh

Markert høy, bratt topp på sør-vestsiden av Sønstevatne. Flott
utsikt utover vannet mot Imingfjell og vestover innover mot
Hardangervidda.
Adkomst: Kjør veien opp til Imingfjell og videre over dammen og
mot Austbygda. Parker der hvor veien svinger sørover ”vekk fra”
Sønstevann etter ca 5 km.

Johovda
32V
Ø 473063
N 6675082

Herfra går det flere stier vestover mot Johovda, blant annet kan
man følge den gamle Søre Nordmannslepa. Toppen er lettest å
bestige fra sør og vestsiden.

5,5 km
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Perstulhovda – 1145 moh

På enkelte kart også nevnt som Pershovda. Toppen ligger rett
ovenfor toppstasjonen til skiheisen i Dagali skisenter, og er et av
grensepunktene mellom Nore og Uvdal kommune og Hol
kommune. Du finner en koselig hvilebu på toppen, og har herfra
et flott utsyn over Dagalibygda og innover i Sæterdalen, og også
videre vestover mot Hallingskarvet. Kassa er plassert ved
”hytteveggen”.

Perstulhovda
32V
Ø 468800
N 6694500

Kjør RV 40 til p-plassen etter Ånevatn på Dagalifjellet, like før
kommunegrensa mot Hol. Gå veien innover til venstre merket
Lomlia hyttefelt, og videre på sti gjennom bjørkeskogen mot
Perstulhovda.
Etter ca 1 km krysses ”Dagalivegen”, den gamle postveien mellom
Uvdal og Dagali. Herfra enten videre på tydelig sti helt opp til
toppen, eller man kan følge den gamle veien mot Hovdeseter, og
fra vollen her følges tydelig sti opp gjennom bjørkeskogen forbi
brun hytte, og videre helt fram til toppen.
Merking: Røde trimtroll der stien begynner. Tydelige stier og
skiltet Perstulhovda. Flere stier etter hvert som en kan gå, men
lett å se hvor en skal, for på toppen står det et lite ”hus”.

2,5 km

RØDBERG IF – TI TOPPER

Grånåsetfjellet – 1217
moh

Markert topp nord-øst for Vasstulvatn i fjellet mellom Uvdal og Smådøl.
Alt 1:
Kjør til Lunda gård øverst i Kirkebygda, og videre oppover Månevegen
(bomvei). Parker ved låst bom etter ca 4 km. Herfra går det merket sti
nordover (”Kjørkeslepa”) over Flotti. Følg stien på vestsiden av
Granasetjønnan, og videre oppover vestsiden av Granasetfjell mot Halli
seter. Når stien nærmer seg det høyeste, drei av mot toppen til høyre.

Grånåsetfjellet
32V
Ø 486600
N 6687400

Alternativ 3
6 km

Alt 2:
Kjør til motorbanen ved Smådølvollen. Parker her, og gå/sykle så ca 2 km
videre innover på Baklivegen. Ta til høyre ved 90-graders sving/”veikryss”, og
følg setervei oppover merket ”Nonset/Reiarli”. Herfra kan man enten gå
bratt oppover gjennom bjørkeskogen opp mot toppen, eller følge sti videre
vestover opp mot Granasetsetrene, og derfra videre opp mot toppen.
Alt 3:
Kjør Smådølveien til Risdalsbrua (bomvei), ca 11 km fra Vikangrend. Parker
her og følg veien oppover til Risdalen. Etter ca 2 km tar det av sti mot venstre
som krysser elva, og som går opp gjennom skogen sørover til Halli seter.
Stien fortsetter herfra videre over mot Vasstølvatn/Uvdal. Følg stien videre
ca 2 km oppover fra setra, og når den er på det høyeste tar man av til
venstre. Man har da toppen ca 1 km rett mot øst.

Alternativ 2
5,5 km

Alternativ 1
6 km

RØDBERG IF – TI TOPPER

Kråkenatten – 1155 moh

Topp helt sør i fjellpartiet lengst øst i Borgegrend. Flott utsikt i
alle retninger, sørover ser man ”hele Numedal ned”, helt til
Jonsknuten ved Kongsberg.

Kråkenatten
32V
Ø 504700
N 6686200

Adkomst:
Kjør veien til Borgegrend. Fortsett videre på kommunal bomvei
mot Eggedal. Like etter at veien etter ca 6 km i Endreskar dreier
sørover mot Øktedalen, tar det av låst bomvei til venstre over elv.
Parker her, og gå bomveien oppover mot Grotdalen. Herfra følges
traktorvei videre oppover mot fjellet. Ta av traktorvei, og følg sti
helt opp til.
2,7 km
Merking: Røde trimtroll der dere skal gå av og følge sti.
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Bjørnlifjellet (Bjørnlinuten)
– 1073 moh

Høyeste toppen (i Nore) sør for Slokovatn i Borgemarka, med stor
flott varde. Fint overblikk sørover mot Verjedalen og Trillemarka. Fra
toppen har en også fin utsikt over mot Norefjell i øst, og mot Eidsfjell
og nedover Numedal i sør-vest.

Bjørnlifjellet
32V
Ø 506800
N 6683200

Adkomst:
Kjør veien som går fra Borgegrend til Eggedal (bomvei), evt
Wetterhusgrend-Eggedal (bomvei). Parker ved Skreddarsetertjønn,
og gå opp gjennom skogen sørover. Litt lett skog til å begynne med,
men med stier.. Etter hvert åpnere myrområder på stier utover mot
toppen.

Merking; Røde trimtroll der stien begynner ved veien.

2 km
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Fauskofjellet – 1369 moh

Svært markert topp øst for Smådøldalen, faktisk den høyeste toppen
mellom Uvdal og Tunhovdfjorden. Herfra får man et flott overblikk
både over Smådøldalen og fjellpartiene vestover, og mot
Tunhovdfjorden og videre østover.
Alt 1:
Kjør til Tunhovddammen, fortsett innover på bomvei på vestsiden av
fjorden i ca 4 km. Parker her. Herfra tar det av låst vei til venstre opp
til Sjåbu. Følg denne opp til Sjåbu, og så videre på anleggsvei
nord-vestover langs kraftlinjene, sklitet Fausko/varden. Like før veien
slutter, på venstre side omtrent ved mast nr 65, går det opp gammel
rødmerket sti, som følger ryggen oppover på Blåurdranten. Etter
hvert dreier stien innover i skaret, og denne kan følges helt opp mot
toppen. (vær forsiktig, for det er bratt enkelte steder)
Alt 2:
Kjør Smådølveien innover ca 9 km fra Vikangrend (bomvei). Parker på
P-plass ved liten dam, og gå så sidevei oppover til høyre mot Fausko
seter. Når veien deler seg ved skilt ”Fauskofjell”, ta til høyre og
fortsett fram til en ”snauhogst”. Gå opp gjennom ”hogstfeltet” og
videre oppover gjennom bratt li, og du vil etter hvert komme opp på
snaufjellet. Følg så stien beskrevet under alt 1 nordvestover mot
toppen.
Merking: VIKTIG Postkassa står ikke ved varden, men nede ved

ødelagt flymerke.

Fauskofjellet
32V
Ø 489200
N 6691200

Alternativ 1
5,5 km

Alternativ 2
5 km

