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Relativtt kort tur, men likeve
el med 500
0 høgdemetter. Du går opp til top
ppen av fje
ellheisen
der det er god utsiikt over dalen og fjord
den. Ned igjjen går du via
v skitrekk
ket på Furu
uhogane
egrenda.
og hytte

Stikry
yss
Harpefosssen / Tippa
abrua – Bjøn
nnasletta – Furuhogane – Harpefossen Hyttegre
rend – Harpeefossen /
Tippabru
ua

Turbe
eskriving
g
Frå parkkeringsplasseen ved Tippa
abrua på Harrpefossen (V
Varmestova) går turen 3000 meter på
å grusveg
opp forrbi Varmesto
ova og til heisbua forr fjellheisane
e. Herifrå er
e løypa meerka vidare opp og
nordausttover langs Høgebakklø
øypa som ggår i overkant av hytttefeltet. Rettt før løypa
a kryssar
Fosseholtgrova (400
0 m) tek ein
e av rett opp og no
ordover Fosseholtløypa til ein kjem innpå
skogbilveegane etter snaut 200 meter.
m
Ein fylggjer so skogssbilvegen vesstover til ein passerar fje
ellheisane
og kjem ut i hovudttraseen på Lystelihogen
L
(300 m). Her fylgjer ein utforløypaa rundt til to
oppen av
nane (1,3 km
m). Frå toppeen av fjellheiisane ser ein
n rett ned påå Harpefosse
en og ein
fjellheisaane på Stein
har god utsikt over heile Hjelme
elandsdalen og ut over fjorden. Frå Steinane gåår løypa flattt innover
ppen av Kjen
nndalsheisenn. Når ein kje
em innpå traktorvegen frrå Furuhogan
ne fylgjer
Bjønnaslletta mot top
ein denn
ne ned til Furruhogane (1,4 km), etterr kvart langs heistraseen for Kjenndaalsheisen (60
00 m). Ein
alternatiiv veg ned til Furuho
ogane er å fylgje stie
en som gårr langs Kje nndalselva aust for
Kjenndalsheisen (1,6
6 km). Herifrå går tureen ned att gjennom hyyttefeltet fø r ein er tilb
bake ved
punktet på Harpefossen
H
/ Tippabruaa (3 km). Ein
n alternativ trase frå Furuuhogane og ned er å
utgangsp
fylgje Hø
øgebakkløypa i overkant av hyttefelteet (2 km).
Turen paasser for allee som er i rim
meleg bra forrm og som klarer å ferdes i terrenget .
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