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DAGSTURHYTTA PÅ LJOSLAND
Kort tur på merket sti (DNT) mot Lakkenstova. Så lenge veien er åpen
kan man kjøre inn mot demningen ved Kvennevannet. Herfra er det
merket sti mot Lakkenstova og Kvinen. Følg stien ca 1,5 km til du ser
hytta på høyre side, oppe på en liten kolle. Det er fin utsikt fra den
lille toppen (890 moh) rett sør for dagsturhytta.
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SKORÆ
Start ved Ljosland skisenter. Stort sett grusvei i starten, etterhvert blir
det sti med noen bruer og planker som man kan gå på ved stor vannføring. En relativ lett tur, selv i regn. Det stiger jevnt og trutt, bratt
nærmere toppen. Fin sti, på berg mot slutten. Stien er dårlig merket,
men stort sett lett å se. Nydelig utsikt på Åserals høyeste fjelltopp!
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SNØFJEDDET
Ta av fra Fv.455 på Kylland, kjør mot Ekså/Flystveit ca 7 km. Parkering på
venstre hånd like etter Handeland hyttegrend (ca en km etter Lundemyr).
Fra parkeringsplassen: Gå retning Lundemyr ca 700 meter til bomveg og
Handeland hyttegrend. Følg vei gjennom hyttefeltet til snuplass, så skogsvei
mot øst oppover heia. Siste strekket før toppen mangler sti, men greit å
finne fram hvis god sikt. På toppen står en liten varde. Fin utsikt!
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SJÅVASSKNUTEN
Kjør mot Sosteli, parker straks før kulturminnet på skiltet sted. Gå
tilbake på veien du kom ifra. I krysset ta til venstre til den veien tar
slutt (ca 2 km). Fortsett til venstre på traktorvei, bratt stigning. Følg
jernstolpene til toppen. Ta samme vei tilbake.
SKRIVARKNUTEN
Skrivarknuten er et av de opplagte turmålene helt nord i Åseral. Start
ved Bortelid skisenter. Følg merka løype mot Gaukhei (DNT). Etter
ca. 4 km passeres “Vetreskardtjønnæ” - fortsett ca. 500 m - så gå av
fra stien og følg vestover (mot venstre) og følg høydedraget. Toppen
ligger 1,5 km fra Gaukhei-stien.
ROFJEDDET
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Start fra skolen. Gå langs fotballbanen (opp mot heia). Ved lagerbygg i
enden av banen går stien opp mot toppen, følg skilt/merking. Det stiger
fort oppover. Etter ca. 300 m stikryss: følg merking/skilt mot Rofjedde. Det
er noen parti som er svært bratte, men stort sett greit framkommelig. Fra
toppen (688 moh) er utsikten fantastisk til alle kanter - hvis været er klart.

7

ÅKNESFJEDDET
Parkering ved grendehuset på Lognavatn. Gå ut på veien (retning
tilbake mot brua), ta første vei til høyre og opp bakken i retning
garasje ved okergult hus. På toppen av bakken går du gjennom
grinda og beitet, og følger blått merkebånd hele veien til masta på
toppen. Bratt, men flott tur! Nydelig utsikt undervegs og fra toppen.
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GLOMSDALSFJEDDET
Start fra Åsland. Gå sørover på veien. Følg landbruksveien oppover
(Støyten) ca 2 km til toppen. Her tar du 90 grader til venstre fra veien
og inn på traktorvei. Etter ca. 200 m: følg skilt mot Glomsdalsfjeddet.
Snart kommer du til en bekk (kan være litt vanskelig å krysse ved høy
vannstand). Følg stien (merket med blå bånd) videre til toppen.
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MASTA PÅ LOGNEFJEDDET
Turen går på traktorvei og sti og har en del stigning. Start ved Kaddebergbrua,
følg grusvei til rødt redskapshus, ta til høyre opp Mjåvassvegen. Bratt stigning
men fin vei. Nærme toppen av veien er kryss med skilt til Masta. Følg denne
skogsvegen og blå merkebånd videre inn til du kommer til et hyttetun. Her må
du gjennom tunet, og videre langs Svartevann på skogsti. Siste del har en del
stigning og enkelte bratte «klyvepartier». Flott utsikt over bygda på toppen!
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SKARVEHEIA (708)
Start ved Eikerapen alpinsenter. Følg merket sti oppover til venstre for skiheisen - videre langs elva. Ved Kråkelitjønnæ flater stien ut. Gå langs tjønnæ og ta
over brua ved utløpet av Storavatnet. Følg stien opp langs vestsida av vannet
ca. 200 m til stikryss, ta av til venstre mot Storeslåtta. Fortsett i samme retning i
dalen/ langs bekken opp til fjellrinnen, og følg dette høydedraget til toppen.
FORSLAG TIL BARNETOPPER
Barn er forskjellige som oss voksne og noen liker å gå langt eller
bratt, og andre liker enklere turer. Vi har likevel et forslag til turer vi
tror er litt greie for barn: topp nr 1, 2, 3, 8 og 10.
God tur, store som små!

