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Run
ndtur Slå tteefjelleet
Tur nr.. 3
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9 km
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Lett top
pptur med god
g utsikt i alle retnin
ngar. Du gårr gjennom idylliske
i
seetermiljø, bjørk‐
b
og
furusko
og til høgfje
ellsterreng,, for så å retturnere gje
ennom den slake Tipp
padalen.

Stikry
yss
Harpefosssen – Tippa
asetra – Nakkkesetra – Ressenden – Heeia – Slåttefje
ellet – Tippasskaret – Botn
nareset –
Heia – N
Nakkesetra – Tippasetra ‐ Harpefossenn

Turbe
eskriving
g
Frå parkkeringsplasseen ved Tippa
abrua på Ha rpefossen (V
Varmestova) går turen ppå grusveg 1,0
1 km til
Nakkeseetra. Her tek ein av rett sørover oppp til toppen av
a setra og vidare
v
oppovver på tydele
eg sti 1,4
km til Heia. Vidare rett oppover på stien a ustover langgs ryggen so
om flatar ut der løypa svingar
s
til
ør i eit myrom
mråde oppover lia. Løyppa svingar so
o austover attt før den slaakt svingar se
eg inn på
høgre sø
toppen av Slåttefjelllet (909 mo
oh) frå austt, 1,1 km fråå Heia. Frå toppen er ddet god utssikt i alle
ppaskaret gå r stien mot søraust
s
før den
d svingar nnedover på skrå
s
langs
retningaar. Frå toppeen ned til Tip
m mot sørveest og skiltkrrysset øvst i Tippaskaret. Vegen ned er litt luftigg ned mot Tippadalen
lia 1,1 km
på høgree hand og med
m flott utsikt ned til Foossevatnet ogg Fossesetra på venstre side. Frå Tip
ppaskaret
svingar lløypa seg 0,7
7 km på sørssida av grovaa ned mot til Botnaresett øvst i Tippaadalen. Her tek
t løypa
av frå eiin tydeleg stti relativt flatt langs skoggkanten på utydeleg sti fram til ein møter den tydelege
stien need frå Slåttefjellet på Heia 1,0 km lenger fram
mme. Herifrå fylgjer ein same veg tilbake
t
til
Harpefossen.
Turen paasser for allee som er i rim
meleg god forrm og med skikkelige
s
fjellsko.
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