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
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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
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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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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 nordvestover 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

RØDBERG IF – TI TOPPER

Nybufjellet – 963 moh

Åpent fjellparti på østsiden av Verjedalen i Ytre Nore. Området utgjør
størstedelen av Nore og Uvdal del av Trillemarka naturreservat. Flott
utsikt i alle retninger fra toppen, sørover kan man blant annet se TVmasten på Jonsknuten ved Kongsberg.
Alt 1:
Kjør veien innover i Verjedalen, bomvei. Ta av på sidevei mot høyre inn
til Krossen, står skilt med 1555-1557. Fra enden av veien her går det
sti, skiltet Nybufjellet 2 km, og er blåmerket hele veien opp til varden.
Etter 1 km så må dere krysse en bekk, og der står det også et skilt med
Nybufjell. Det er ikke sti den siste delen. Høyeste toppen med varde og
kasse.
Alt.2: Kjør inn Verjedalsveien. Ca 500 meter innenfor Vergjestulen tar
det av en traktorvei mot høyre. Parker her, kryss elva og gå så
traktorveien oppover lia. Der veien slutter fortsetter man videre opp
lia gjennom skogen, etter hvert åpner terrenget seg, og man kommer
opp på fjellpartiet.
Alt.3: Kjør Verjedalsveien innover, rett etter Hanshaugen tar det av
sidevei mot høyre over elva. Følg denne veien innover til Lauvbrenna.
Parker her, forbudt å kjøre lenger oppover pga grensa til
verneområdet. Herfra går det bratt traktorvei videre opp til Svarttjønn.
Gå på venstre side av tjønnet, fortsett nordover (ikke for langt mot
vest) og etter hvert kommer man opp i åpnere fjellskog mot Sollitjønnan. Litt bratt og ulendt terreng enkelte plasser, men ikke umulig å
komme seg opp på toppen også fra denne kanten.
Nybufjellet ligger også på UT.no appen. Kassa er plassert ved varden
på den høyeste toppen (ikke på noen av avmerkete trig.merkene
lenger nord og vest)
UTM Ø (5) 084 N (66) 738
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Birgitshovda – 668 moh

Er en ”nærtopp” med utsikt mot Uvdal. Er en lett topp å nå.
Birgitshovda
32V
Ø 494200
N 6679800

Ta avkjøring ved Dokkebergbrua. Kjør ca 1 km på Vestsidevegen til
bom (50 kr) ved Odden. Kjør Arnesgårdvegen ca 2 km, og parker ved
innkjørselen til setervegen. (Arnesgarden)

Merket med trimmerke, og hvitt nærtoppskilt. Følg setervegen til
setra. Følg nærtoppskilt oppover i skogen. Sti. Litt bratt siste delen
opp til toppen. Postkassa er plassert ved ett liggende flymerke.

1 km
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Hanskonatten – 732 moh

Toppen rett opp for Norefjord sentrum. Fin utsikt over Norefjorden og
ytre Nore.

Adkomst: Enklest å nå fra ”baksiden”, dvs fra skogsbilvei som går
mellom Juvsgrenda og Åsbøgrend. Kortest er det å kjøre mot
Juvsgrenda og parkere ved bommen der hvor skogsbilveien tar av fra
Juvsgrendveien. Følg så bomveien innover, ta av til høyre etter snaut 1
km, og følg veien innover mot Noretjern. Hanskonatten vil du hele
tiden ha på høyre side når du går innover. Postkassa står i nærheten
av flymerket.

Hanskonatten
32V
Ø 499600
N 6669400

Alt: Parker ved Numedal Videregående, og følg veien opp til
Norehaugen. Merket med grønt skilt rett før bolighus. Tydelig sti, og
blåmerket opp til toppen. Bratt.
2,4 km

Turen finnes på UT.NO – søk på Hanskonatten
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Brennnatten – 1213 moh

Høyeste toppen i fjellparti mellom Åsbøgrend/Ålykkjen. Flott utsikt
både i sør-østlig retning utover Ytre Nore og Numedal, og ikke minst
vestover mot Ålykkjen og Uvdal.

Alt.1. Kjør Juvsgrendvegen (bomavgift) til Breiset (enden på vegen).
Herfra går det flere merkete stier (i retning Åsbøgrend) som alle
passerer i nærheten av og gir gode muligheter til å nå toppen
Alt.2. Ta av Rv 40 ved Dokkeberg, 1,5 km nord for Rødberg, og kjør
den bratte Kleivstulvegen (bomveg) til endes. Fra Bakkester kan man
følge sti/gammel setervei som starter rett bak setra, og videre opp
øst, gjennom skogen mot fjellet, og så videre (nordover) i kupert
fjellterreng opp mot toppen.

Hanskonatten
32V
Ø 495500
N 6673500

2,2 km

