Run
ndturr Tipp
pasko
ogen
Tur nr.. 1

8 km
2t

Tur på grus‐ og skogsveg
s
i slakt skogss‐ og fjellb
beitelandsk
kap langs d
delar av den verna
hjemske Po
ostveg. Gam
mal steinbru
ua over Ljo
osurelva, merkesteina
m
ar langs po
ostvegen
Trondh
og gamlle setervolllar gjev turen eit kultu
urhistorisk
k tilsnitt.

Stikry
yss
Harpefosssen/Tippabrua‐Tippasettra‐Nakkesettra‐Brekkefo
oten‐Sevlandsetra‐Bjørhoovdesetra‐
Ljøsurbrua‐Mørsynnøvebakken‐N
Naustdalssettra‐Harpefosssen Hyttegre
end – Harpeffossen/Tippa
abrua

Turbe
eskriving
g
Turen sttartar frå parrkeringsplasssen ved Tipppabrua like nedanfor
n
Harpefossen Skkisenter. Følg skilting
på Postvvegen austovver mot Brekkka. Den gam
mle Trondhje
emske postveg er ein freeda grusveg som
s
snor
seg fram
m over gamle kvelvingsb
bruer i idyll isk setremiljjø gjennom heile Hjelm
melandsdalen
n over til
Bjørkedaalen på Sunn
nmøre. Om vinteren
v
er vvegen skiløyp
pe heile vegen til Brekkaa. Fyrste del av turen
er på assfaltveg, langgs ein ny sto
or parkeringgsplass nedaanfor hyttefe
eltet, i ende n av denne over ein
ferist. Herifrå fylgjer ein Postve
egen forbi N austdalsetraa (600 meter), Mørsynn øvebakken (1,3 km),
m) og Sevland
dsetra (3,5 km),
k
til fotenn av Brekka (3,8 km).
Ljosurbrua (2,2 km),, Bjørhovdessetra (2,9 km
parbeida skog
gsveg med m
meir ujamt underlag.
u
Her tek ein av Postvvegen inn til høgre på eein nylig opp
ngar mot sø
ør, går opp ein bratt baakke og kje
em att på enden av skoogsbilvegen innerst i
Den svin
Tippskoggen (5 km). Frå
F Tippasko
ogvegen kan ein orienterra seg greitt mot skiheisaane og hytte
efeltet på
andre siida av dalen
n. Ein følgje
er Tippaskoggvegen heiltt til ein kjem til bomm
men ved Nakkesetra.
Heretterr går vegen over Kvann
ndalselva på Tippaskogb
brua. Like etter brua sviingar hovudvegen til
høgre, m
men ein kan også velje å gå den smaale gamle se
etervegen rett fram overr Tippasetra. Uansett
kva veg ein veljar, har
h ein god utsikt mot utgangspunktet på Harpefossen ogg p‐plassen ved
v elva.
ur både til fo
ots, med sykkkel eller på hesteryggen
n. Om vinterren er dette ein flott
Dette err ein flott tu
skitur for heile familien.
Turen paasser for allee.
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