iPhone:

Harrpefosssen til
t Fosssane
Tur nr.. 4

w ww.harpef
efossen.no//turar

And
droid:

5 (9) km
2 (3) t

Lett turr til Fossane som ligg over Nordffjordeid sen
ntrum. Du passerar id
dylliske settermiljø,
frodige dalar og hø
øgfjellsterrreng.

Stikry
yss
Harpefosssen / Tippa
abrua – Tippa
asetra – Nakkkesetra – Resenden – Heia
H – Botnarreset – Tippa
askaret –
Mosehog
gen – Fossevvatnet (– Vårrsetra – Mykklebuståsen – Eid sentrum
m)

Turbe
eskriving
g
Frå parkkeringsplasseen ved Tippa
abrua (240 m
moh) på Harpefossen (Va
armestova) ggår turen på
å grusveg
1,0 km ttil Nakkestra. Her tek ein
n av rett sør opp til topp
pen av setra og vidare opppover på tyydeleg sti
1,4 km til Heia. Her tek
t ein av sø
ørover på utyydeleg sti relativt flatt 1,0
0 km innove r dalen til Bo
otnareset
oh) kor ein kjem inn på eiin tydeligaree sti som føre
er 0,7 km opp til Tippaskaaret (740 mo
oh). I den
(590 mo
frodige TTippadalen beiter
b
både storfe og sa uer, og på seinsommare
en finn ein m
mykje blåbær innover
dalen lan
ngs den merka løypa.
Frå Tippaaskaret fortssett ein rett fram
f
til stikryysset Moseh
hogen (0,5 km
m) kor ein teek til venstre ned mot
Fossevattnet (0,7 km). Stien passerar vatnet ppå vestesida og fortsett til
t demningaa kor merkingga endar.
Men herifrå er det enkelt å fyylgje skogbillvegen ned til toppen av
a Myklebussåsen (3,5 km),
k
evt.
m) (ta evt. til høgre i stikkryss på Vårssetra). På veg ned passe rar ein Fosse
esetra og
Prestemarka (3,7 km
d utsikt til sto
ore delar av EEidsdalen.
Vårsetraa. Frå Tippadalen og ned forbi Fossanne er det god
Turen paasser for allee som er i noelunde god fform.
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