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Ljosure
egga er den
n høgste top
ppen ein seer frå Hjelm
melandsdallen. Trass sspektakulæ
ære stup
og egg over til Sto
ore Toren på nordsid
da, er topp
pen relativtt lett tilgjen
ngeleg frå vest via
net på topp
pen kjem aav at fjellet består stort sett av u
ur, men utssikta frå
Kjenndalen. Namn
dt turen.
toppen er vel verd

Stikry
yss
Furuhog
gane ‐ Kjenn
ndalsvatnet sør ‐ Kjennndalshytta – Kjenndalsskkaret – Ljosuuregga – Ljo
osurelva ‐
gane
Furuhog

Turbe
eskriving
g
Turen sttarter i overrkant av skogggrensa på Furuhogane (toppen av hyttefeltet)) og det er parkering
p
langs veegen fram mot service
ebygget forr Kjenndalsh
heisen. Stien opp i Kjjenndalen går
g langs
Kjenndalselva opp tiil Kjenndalsvvatnet (805 m
moh) (1,5 km
m) og i elva er det mangge flotte bad
dekulpar.
nndalsvatnett fylgjer ein merkinga reett forbi steinhytta (Kjen
nndalshytta) kor ein tek til høgre
Ved Kjen
opp lia i skiltkrysset (600 m). Nå
år ein kjem ttil toppen avv Kjenndalsskkaret (700 m
m) so tek ein til høgre
m). Oppstiginnga er brattaast halvegs kor
k det er ei n del stor sttein. Mot
oppoverr mot Ljosureegga (1,4 km
toppen vvert det slakkare og stein
nen mindre. Frå det flatte platået på
å toppen er det flott utsikt i alle
retningaar. På ein fin
nversdag kan
n dei i god fform og utaan høgdeskre
ekk balanserre på egga over
o
mot
oren og klatree til topps de
er. Løypa ne d att går via Ljosurdalen og fyrste deel av nedstiginga går i
Store To
steinura med retnin
ng Nordfjord
dtoren (1,5 kkm). Nede i skaret dreie
er løypa nedd langs elva og etter
kvart vert underlageet grasmark og stadig sl akare terren
ng og tydelig
gare sti. Neddst i Ljosurdalen (1,1
km) krysssar ein elva der stien drreiar søroverr med retnin
ng Furuhogan
ne gjennom bjørkeskoge
en ned til
skiltkryssset ved Ljosurelva (1,3 km).
k
Her tar ein av frå stien
s
til høgre, kryssar Ljjosurelva ogg går rett
vest oveer Kjenndalseelva tilbake til parkeringssplassen på Furuhogane
F
(250
(
m).
Turen paasser for allee (heile familien) som er i rimeleg god
d form og me
ed skikkeligee fjellsko.
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