iPhone:

Run
ndtur Grimeskarret
Tur nr.. 13

w ww.harpef
efossen.no//turar

And
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Den le
engste turren som er merka frå Harp
pefossen og
o løypa byr på varierte
naturop
pplevingar gjennom setremiljø,
s
den frede
elege Tippa
adalen, langgs Fosseva
atnet, og
over till det ville Grimeskare
G
et der du fiinn idyllisk
ke fiskevatn
n, luftige sttiar og grøne lider
med beitande saue
er høgt til fjells.
f
Turen
n avsluttastt på den Tro
ondhjemsk
ke Postveg.

Stikry
yss
Harpefosssen / Tippa
abrua – Tippa
asetra – Nakkkesetra – Resenden – Heia
H – Botnarreset – Tippa
askaret –
Mosehog
gen – Grim
meskarvatneet – Svarteevatnet – Brekka – Brekkefotenn – Sevland
dsetra –
Bjørhovd
desetra – Ljjosurelva – Mørsynnøveebakken – Naustdalsset
N
tra – Harpeffossen Hytteegrend –
Harpefosssen / Tippab
brua

Turbe
eskriving
g
Frå parkerringsplassen ved Tippabrua på
å Harpefossen ((Varmestova) går turen på gru
usveg 1,0 km til Nakkestra. Her tek ein av
rett sør opp til toppen av
a setra og vidare oppover ppå tydeleg sti 1,4
1 km til Heia. Her tek ein a v sørover på utydeleg
u
sti
e tydeligare sti som fører 0,77 km opp til Tip
ppaskaret. I
relativt flaatt 1,0 km innovver dalen til Botnareset kor ei n kjem inn på ein
den frodigge Tippadalen beiter
b
både sto
orefe og sauer, og på seinsom
mmaren finn ein
n mykje blåbærr innover dalen
n langs den
merka løyypa. Frå Tippaskkaret er det ettter kvart god uutsikt over Fosssevatnet og ned
dre del av Eidsddalen, og ein fortsett rett
m
og småko
ollar. Etter kvarrt (1,2 km) kjem
m til ei slukt
fram til stiikrysset Mosehogen (0,5 km) kor løypa går reett fram over myrer
som førar opp til ein rygg (400 m) kor ein
e har toppenn Såta høgt opp
pe til venstre, to smale vatn nnede på venstre
e side og ei
s
Her er dett flott utsikt ove
er Grimedalen som førar ned mot Alsakersetra og øvre
bratt li ned mot Storevattnet på høgre side.
nindalsvatnet. FFrå enden av ryyggen (400 m) går
g stien bratt nned mot Grimeskaret (300
del av Eidssdalen og vestre ende av Horn
m) kor ein
n har Svartdalsh
hornet (960 mo
oh) rett fram ogg Grimeskarvattnet nede til ve
enstre. Frå øvstt i Grimeskaret går løypa i
ein boge n
nedover lia og inn
i i skogen sør og vest for vaatnet (900 m). Det kan vere glatt og sleipt n ed lia, so her må
m ein vere
forsiktig. EEtter kvart kjem
m ein inn på ein
n tydelig sti som
m fører fram til stikrysset nord
d for vatnet (3000 m) kor det også ligg ein
båt til fri b
bruk. Herifrå gåår stien ned langs elva som rennn inn i Svartevvatnet (600 m). Her går stien oover myrane au
ust og nord
for vatnet (200 m). I stikrysset midt på nordsida av vaatnet kan ein fo
ortsette rett fra
am til eit idyllis k graskledt ness kor det er
n til høgre i
flott så slåå opp telt (150 m). Også her ligg ein båt til fri bruk. Men for å komme tilbake til Harpeefossen tek ein
stikrysset og etter 600 meter
m
kjem ein ut
u på postvegenn på Brekka. Vegen fylgjer ein
n tilbake til Harrpefossen / Tipp
pabrua (4,5
900 m), Bjørho
ovdesetra (1,7 kkm) og Naustdalssetra (3,5 km
m). Eit alternattiv til å gå posttvegen er å
km) forbi Sevlandsetra (9
T
Einn tek då til ve
enstre ved
fylgje Svarteskogvegen og Tippaskogvvegen forbi Seevlandsetra, Naakkesetra og Tippasetra.
Brekkefoteen.
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