
side 1 
 

Turforslag revidert 2022 
Turforslagene her tar utgangspunkt i de fem skiltede og merkede rundløypene, som går ut fra parkeringen 

på Fagerfjell. Turene er merket med vanskelighetsgrad grønt, blått og rødt med utgangspunkt i DNTs 

merkehåndbok. 

De merkede stiene er forholdsvis enkle å gå. Ikke så mange høydemeter og ingen spesielt luftige og bratte 

partier. Derfor har noen av stiene fått en lavere gradering enn tabellen nedenfor tilsier. 
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GRADERING VANDRING 

 
 

 

Tegnforklaring 

  Heltrukket rød linje er merket sti.  

 

 

  Stiplet rød linje er umerket sti. 
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1-SANDVATNET RUNDT, 4KM. GRØNN.
Sandvatnet rundt er en enkel løype som passer for de fleste. Man kan selvfølgelig gå

hvilken vei man vil, men vi starter ved informasjons tavlen ved parkeringen og går

nordsiden av vannet først. Da går runden først på en sti bort til skiløype traseen. Ønsker

man ikke å gå i terrenget kan man gå veien bortover mot Fagerfjell stua og ta til venstre

etter hvert inn på skiløype traseen. Den går langs hele nordsiden av vannet. I nord/øst

følger traseen veien, over elven ved demningen og veien til den stopper midt på østsiden av

vannet. Hele veien hit passer turen fint for barnevogn.

Her går stien inn på skiløypa igjen og følger den hele veien rundt sydsiden av vannet til

skisenteret hvor den igjen går inn på veien. Øst og sydsiden av vannet er delvis kloppet,

men kan ha våte partier.

Rundt Sandvatnet er det satt opp to gapahuker og flere sittegrupper hvor man kan kose seg

med nistematen sin. I gapahukene er det lagt ut ved om man kan og har lyst til å ha et bål.

Men husk bålforbudet i sommersesongen. Bruker dere av veden ser vi gjerne at det betales

litt for det. Informasjon henger i gapahukene.

I Sandvatnet er det fiskemuligheter bare man løser fiskekort. Informasjon om det finnes på

inatur.no og i gapahukene.
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2-FAGERFJELL RUNDT 6,5KM. GRØNN.
Fagerfjell Rundt er en populær, relativt enkel tur selv om det er litt stigning opp til 
heistoppen. Når man først er oppe er det lett å gå på godt skiltet, merket og kloppet sti. 
Fra parkeringsplassen på Fagerfjell går man forbi skisenteret og helt til enden av veien. Derfra 
følger man skiltet sti til heistoppen. Herfra får man en fin oversikt over Fagerfjellområdet. 
Herfra går stien i lett terreng mot Fagerfjelltjenna. Stopp gjerne i gapahuken eller ved en av 
sittegruppene ved Midtre Fagerfjelltjenn. Her er fine fiske- og bademuligheter. Spesielt på 
nordsiden av vannet er det en fin liten sandstrand. 
Fra gapahuken går stien nordover langs østsiden av vannene og på åsryggen Aksla med fin 
utsikt mot Norefjell i nord og vestover mot Storeble. Etterhvert svinger stien østover og 
nedover til Høimyr Fjellcamping og parkeringsplassen. 
Informasjon om fiske og kjøp av fiskekort finner du i gapahuken og på inatur.no. Ved 
gapahukene er det kjørt opp ved som kan kjøpes og brukes når sesong og vær tillater det. 
Vipps informasjon i gapahukene. 
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3-GUNNULVSBURUNDEN 13KM. BLÅ 
Gunnulvsbu er en gammel setergrend som ligger ved foten av Storeble. En slette med flere 

gamle og noen restaurerte seterbyninger. Denne runden er både et fint turmål i seg selv, men 

den er også et fint utgangspunkt for avstikkere. 

Følg skiltene «Gunnulvsburunden». Stien er godt kloppet på begynnelsen og slutten av 

runden. Til lenger inn på fjellet man kommer, jo mindre klopper. Så ha godt fottøy. 

Start på parkeringen, følg veien forbi Fagerfjell Skisenter, opp bakken og videre til veien 

slutter. Her går stien litt bratt opp mot heistoppen. Vel oppe, snu dere å få fin oversikt over 

Fagerfjell område. 

Herfra går stien i lett terreng innover mot Fagerfjelltjenna. Ta en rast ved gapahuken eller på 

en av sittegruppene som er plassert ut rundt vannet. Her er fine fiske- og bade-muligheter. 

Stien går videre fra gapahuken langs sydsiden av vannet over en liten bekk, forbi 

Werenskioldhytta. Hytta ble brukt av motstandsbevegelsen under krigen. Den kan så vidt sees 

fra stien inne i krattet. 

Videre vestover til stidele 211, Grøtbuakrysset.  

Herfra kan man ta avstikkere: 

 Til Grøtbua ( 0,7Km.) som er en gammel setervoll nede ved Grøtbuelva. Stien som 

går fra krysset 211 opp på Kjørkjerinden og kryss 227 og ned til setervollen er merket 

og lett å finne.  

o Herfra kan man selvfølgelig gå samme vei tilbake. Man får da en tur på 11Km 

tilsammen. Fin dagstur det. 

o Eller, man kan følge stien sydover og oppover langs elven. Gå til sydenden av 

setervollen, der finner dere stien. Den er ikke merket, men godt synlig i 

terrenget. Stien følger elven oppover og snart ser dere et fint fossefall og fine 

stryk. Stien fører opp på Kjørkjerinden og den merkede stien til Vassholet. Ta 

til venstre nedover åsryggen mot kryss 227, Kjørkja. Denne avstikkeren er vel 

verd å ta med seg. 

o Eller, man kan gå nordover og nedover langs elven. Stien er ikke merket, men 

lett å finne i terrenget. Man finner igjen den merkede stien rett før brua over 

Grøtbuelva. 

 Til Vassholet. Vassholet er en grop i Grøtbuelva ved foten av Storeble. Stien hit er 

merket. Herfra går det umerkede stier sydover til Nordstul og opp i Storeble. Opp til 

Storeble, Brørsteinan, Bletoppen eller turistforeningsstien mellom Sigrisbu og 

Eriksbu.  

Velger man stien videre fra Grøtbuakrysset går man nordover og passerer over Grøtbuelva på 

en forholdsvis ny bru. Brua er plassert litt lenger nedover elva enn der vadestedet er. Det er 

godt merket, så se etter de røde merkene. 
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Stien fortsetter til Gunnulvsbukrysset, 210. Fint å ta en avstikker bortom setervollen 

Gunnulvsbua for en rast. Her må Bleelva krysses rett før setervollen. Det går som regel greit å 

vade over elva. Skulle det være stor vannføring er det en bru litt lenger nedover elva. Husk, 

dette er en avstikker, dere må tilbake til Gunnulvsbukrysset. 

 Fra Gunnulvsbua kan man gå umerkede stier oppover i Storeble i flere retninger. En 

går vestover på ryggen på norsiden av Dølen. Den er lett å finne oppover men 

forsvinner litt når man er vel oppe. Fortsetter man rett vestover mot Huldrenatten, 

treffer man på turistforeningsstien mellom Sigrisdbu og Eriksbu.  

Fra Gunnulvsbukrysset går den merkede stien østover til Langtjenn krysset, 209. rett frem går 

en umerket, men tydelig sti ned til Hølsetra. Den merkede stien går nedover til høyre mot 

Ljøsbuvatna. Elven fra Søre Ljøsbuvatnet og Grøtbuelva renner sammen og går inn i sydenden 

av Nordre Ljøsbuvatnet. Denne elva må vades. Det er som regel større vannføring her, så ha 

noe tett på beina ( vadere, gamasjer, søppelsekker ) eller ta av sko og vass barbent. Videre på 

andre siden går stien over en myr frem til kryss 215, Ljøsbuvatna. Herfra går det enda en 

umerket sti nedover til Hølsetra. 

Fortsett den merkede stien ned til kryss 208, Ljøsbuvatna.  

 Herfra går det en merket sti frem til gapahuken ved Søre Ljøsbuvatnet. Det er bare en 

kort avstikker, ca. 300m. Gode fiskemuligheter her.   

Fra kryss 208, følg merkingen videre opp på åsryggen Aksla og kryss 206. Her er det fin utsikt 

nord- og vest-over mot Storeble. Fjellpartiet Den Hvite Hesten kan sees i mot nordenden av 

Storeble når solen står riktig. Litt lenger nord/nordøst ser mann Norefjell. 

Her ved stidele 206, Øvre Aksla, kan man ta til høyre opp til Fagerfjelltjenna ellers man tar til 

venstre og følge stien nedover til Nedre Aksla, 207. Herfra går det en sti til Hølsetra rett frem. 

Sving til høyre og følg stien ned til Høimyr Fjellcamping, 38 og videre til parkeringsplassen. 

Husk fiskekort som kan kjøpes på www.inatur.no eller på Vipps. Informasjon henger blant 

annet i gapahukene. 

Ved gapahukene er det kjørt opp ved som kan kjøpes og brukes når sesong og vær tillater det. 

Vipps informasjon i gapahukene. 
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4-SKJENTJENNARUNDEN – 12,9 KM. BLÅ 
Skjentjenna er to små fiskevann som ligger på 846m over havet. Runden er merket og skiltet 
Skjentjennarunden. Man føler her at man kommer litt over tregrensen. 
Fra parkeringen på Fagerfjell følger den merkede stien veien forbi skisenteret og opp bakken 
til kryss 216, Sandvassetra ved enden av veien .  

 Herfra kan man velge å gå til venstre og den umerkede stien bort til Sandvassetra,  
fortsette opp langs Sandvasselva til man møter den merkede stien oppe ved 
Løkemyrene. 

Fra enden av veien går den merkede stien opp bakkene til Heistoppen, Vel oppe, følg sti til 
venstre, over Sandvasselva og følg stien videre mot Skjentjenna. Ved Skjentjennakrysset, 212 
følger du stien rett fram til du kommer til Skjentjenna. 
Skjentjenna er turens høyeste punkt. Her kan man sitte på benken og spise nista, fiske og bade 
i ro og fred. 
Fra Skjentjenna går du tilbake til Skjentjennakrysset. Ta til høyre mot Tvangssetra og følg 
nøye med på rød merking. Stien er godt merket, men er ikke så tydelig i terrenget. Følg stien 
nedover mot Tvangssetra, som etter hvert går inn i skogen. Tvangssetra er en gammel 
setervoll med flere bygninger. Fint med en pause på setervollen. 

 Fra Tvangssetra går det en sti bort til Femtentjenn ( 0,7Km. ) og videre opp til 
Kroktjenn (1,8Km.). Begge vannene er fine fiskevann. 

Følg så stien videre til Sandvatnet og parkeringen. 
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5-VÅTVATNET RUNDT – 11,5 KM. BLÅ 
Vi har kalt denne runden for Våtvatnet rundt, men man går faktisk rundt tre vann, Sandvatnet, 
Mjovatnet og Våtvatnet. Turen går i skogsterreng med noen fine utkikkspunkter underveis. 
Spesielt ved gapahuken på Mjovassåsen er det utsikt i alle retninger.  
Utgansgpunkt for turen er parkeringsplassen på Fagerfjell. Turen, som er godt merket og 
skiltet, starter langs nordsiden av Sandvatnet på fin gruset gangvei. På østsiden av Sandvatnet 
fortsetter den på gruset bilvei til stidele nr. 218 ved Sandvassdammen. Følg vestsiden av 
Mjovatnet, over en sjarmerende liten bro over bekken fra Mjovatnet før man kommer ut på 
bilveien. Ta så til venstre og gå ca. 50m. Til høyre går stien opp på Mjovassåsen. Unn deg en 
stopp ved gapahuken på toppen og nyt utsikten vestover mot Fagerfjell Skisenter. 
Stien går videre østover gjennom Mjovassåsen Hyttegrend og Oksetjenn hvor stien krysser 
sykkelveien til Søndre Ble. Videre ned over utløpet av Våtvatnet. 

 I området Mjovassåsen er det bilveier som kan være et alternativ til den merkede stien. 
 Etter Mjovassåsen Hyttegrend hvor stien går inn på skiløype traseen, går det en sti mer 

eller mindre rett frem til Djupdalstjennet. Det er fisk i vannet og vel verd et besøk. 
Stien er ikke merket, men er godt synlig i terrenget. 

Ved utløpet av Våtvatnet, ta stien over broen nedenfor demningen og fortsett opp åsryggen til 
Femtentjenn. På Femtentjenn er det mulighet for enda en pause i gapahuk nr to på denne 
runden.  

 Fra Femtentjenn kan man ta stien opp til Kroktjenn, 1,5 Km. Et vann med fisk og et 
fint turmål.  

Følg stien mot Tvangssetra og videre langs sydsiden av Sandvatnet til parkeringen. 
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6-GRØTBUA TUR/RETUR 10,8KM. BLÅ 
Grøtbua, 5,4Km fra parkeringen. Dvs. 10,8 Km tur/retur og derved gradering Blå. Grøtbua er 

en gammel setervoll nede ved Grøtebuelva. Følg skiltene Gunnulvsburunden via Heistoppen 

og Fagerfjelltjenna til stidele 211. Stien opp på Kyrkjerinden og kryss 227 og ned til 

setervollen er merket og lett å finne.  

Herfra kan man selvfølgelig gå samme vei tilbake. Fin dagstur det. Eller man kan følge stien 

sydover og oppover langs elven. Gå til sydenden av setervollen, der finner dere stien. Den er 

ikke merket, men godt synlig i terrenget. Stien følger elven et stykke oppover. Snart ser dere 

et fint fossefall og fine stryk. Stien fører opp på Kyrkjerinden og inn på merket sti litt lenger 

opp på ryggen enn kryss 227. Ta til venstre, nordover og nedover Kyrkjerinden. Denne 

avstikkeren er vel verd å ta med seg.  

Eller man kan gå nordover og nedover langs elven. Denne stien er heller ikke merket, men lett 

å finne. Man finner igjen den merkede stien rett før brua over Grøtebuelva. 

 

7-VASSHOLET TUR/RETUR 17,4KM. RØD 
Vassholet er en grop i Grøtebuelva ved foten av Storeble. Stien har fått gradering Rød på 

grunn av lengden. Frem og tilbake blir dette 17,4Km. Følg skiltene Gunnulvsburunden via 

Heistoppen, Fagerfjelltjenna og Werenskiold hytta til stidele 211, Grøtbuakrysset. Følg stien 

videre til Vassholet, opp på Kyrkjerinden og kryss 227. Gå videre sydover og oppover 

Kyrkjerinden, over Svareberget og Grøtbusetra og opp til Vassholet.   

Herfra går det umerkede stier sydover til Nordstul og opp i Storeble. Opp til Brørsteinan, 

Bletoppen eller turistforeningsstien mellom Sigrisbu og Eriksbu.  
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8-TVANGSSETRA OG FEMTENTJENN TUR/RETUR 
7,6KM. BLÅ 
Tvanngssetra og Femtentjenn ligger begge på Våtvannsrunden. Turen går i skogsterreng, fin 

tur spesielt når det blåser eller er tåke i fjellet er dette et fint alternativ. Tvangssetra er en 

setervoll med flere gamle bygninger på begge sider av bekken. I Femtentjenn er det gapahuk 

og satt ut sittegruppe, fine fiskemuligheter.  

Følg skiltene til Våtvannsrunden, forbi Fagerfjellstua, langs sydsiden av Sandvatnet. Helt i 

syd på Sandvann er det skiltet til Tvangssetra. 

 

9-KROKTJENN TUR/RETUR 9,8KM. BLÅ 
Følg samme stien som til Tvangssetra og følg skiltingen videre opp til Kroktjenn. Kroktjenn 

er et fint turmål og fiskevann.  
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10-MJOVATNET RUNDT 7,0KM. BLÅ 
Følg skiltene Våtvatnet rundt langs nordsiden av Sandvatnet over Mjovassåsen til toppen av 

Mjovassåsen Hyttegrend. Herfra er ikke stien merket før man kommer inn på Sandvatnet 

rundt.  

Følg veien ned til veien Mjovassdalen. Ta til venstre og følg Mjovassdalen ca. 300m, ta inn til 

høyre, følg veien inn ca. 100m og gå til høyre inn på stien. Etter ca. 50m er det stidele, ta stien 

til høyre som går bratt oppover på Våtvassåsen. Stien over Våtvassåsen har noen bratte partier 

men ellers en grei trase. 

En fin liten runde som vil passe for de fleste. 
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11-PÅ SYKKEL TIL SØNDRE BLE. 7,5KM. 
Har man lyst på litt forandring, hvorfor ikke prøve en sykkeltur på sykkelstien til Søndre Ble. 

Ruten er merket fra krysset nede ved Holmevatnet, ta til høyre her og følg veien inn til 

Mjovassåsen, Oksetjenn og videre til Væråsesetra, Gvelven og Sjuvasslia. Da er man inne på 

veiene ved Søndre Ble. 

8,5Km til Blefjellheisen. 

10,5Km. til Blestua 

 

 




