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KVA KAN
DU SJÅ
PÅ TUREN?

FLOTT UTSIKT
med Fyresvatn i bakgrunnen.
Foto: Hamish Moore

Fyresdal – Telemark
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Flotte svaberg på Raudblæsberga.
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UTSYN OG ROMKJENSLE får ein på denne turen. Frå Igletjønnuten ser ein mest heile fjellheimen i Fyresdal og på stupet
ut mot Fyresvatn får du ein storslagen utsikt over innsjøen og
vestover mot Setesdalsheiane. Om lag 500m nedanfor ligg
innsjøen, og ned til botnen er det endåtil ca. 370 m. Dette gjev
oss ei god romkjensle, og kanskje "magesug"? På mange måtar
kan utsynet minne om fjordlandskapet på Vestlandet.
Flytteblokken ute på kanten er spesiell og mange har undra seg
over korleis den er komen dit den ligg. Ikkje sjeldan vert fantasien
vekt omkring risar og trollskap. I dag veit vi at innlandsisen har
bore stein og blokkar med seg over lange avstandar, og slike
steinblokkar blei liggjande att der isen smelta ned. Plantelivet er
spennande i dette området. Langs ruta finn ein lerke og ei fure
med ei uvanleg vid trekrone, rypebær og greplyng. Både orrfugl
og rype er å finne her og ørna hekkar utpå Våmur.

LANGS RUTA kan ein
ennå sjå restar etter nedlagde
heigardar frå mellomalderen,
gardar som vart liggjande aude
etter Svartedauden. Ved Brautestøyl litt lenger oppe i lendet
er det attgrodde hustufter. Det
har vore fleire liknande gardar
rundt om i denne heia. Det kan
ha vore øydegardar som sidan
er tekne i bruk som støylar på
1600-talet og framover.



Namnet Kolshus tyder på at her har vore kolbrenning og namnet
Raudblæsheia indikerar jarnutvinning. Ute på Raudblæsberga ser
ein store, uthogne (kilte) steinar lagt opp i firkanta murar, fylte
opp med stein og sølvgrå tørrfururestar. På høgkant ligg dei på
rekkje og rad i det bratte lendet. Det var her den fyrste telefonlina blei lagt fyrst på 1900-talet. Lina blei bygd nær hundre år
før trådlaust samband og mobiltelefon kom i bruk.
Kjelde: Vandreruter i Fyresdal, Øyvind Skar
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Ansvarleg utgjevar er VTNU AS og Fyresdal kommune med støtte frå

RAUDBLÆSBERGA
med flotte svaberg for
bading og rekreasjon.
Foto: Hamish Moore

FURE med uvanleg
vid trekrone.

FLYTTEBLOKK som har blitt
liggande att der isen smelta ned.
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Om turen

Tilgang: mai–oktober
Høgste punkt:
Igletjønnuten 949 moh
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DU STARTAR ved å gå 200 meter sørover langs Fylkesvegen
til høgste punktet. Tak til venstre ved skilt, gå rett opp og fylg
blå merka stig opp fjellsida med ei stigning på 300 meter.
Tauet som er lagt ut til hjelp på det glatte og bratte fjellpartiet
gjer det lettare å kome opp. I tillegg er det moro å bruke, ikkje
minst for ungar.

Vi anbefalar å ikkje gå
denne turen i regnvêr eller
med born i beremeis!

Fy

DETTE ER EIN SPENNANDE TUR ganske ulik andre turmål
i Fyresdal. Her kjem ein raskt opp i høgfjellsterreng frå startpunktet på 650 moh til toppen av Igletjønnuten på 949moh.
Terrenget, frå toppen av stigninga, er lett å gå. Etter nokre
hundre meter kjem ein til eit kryss. Her kan ein anten gå til
toppen av Igletjønnuten eller velje ein lett stig sørover over ei
kloppa myr til Storsteinane. Her er det merka rundløype rundt
Raudblæstjønn. Dersom ein vel stigen rett sørover kjem ein
etter kvart fram til tufta på Brautestøyl, og vidare ut på dei
flotte Raudblæsberga. Stigen krysser desse berga ut mot
Fyresvatn med flott utsikt. Nokre fjellhyller høgare opp kjem
ein til ein kjempestor stein, ein flyttblokk som har blitt liggande
utpå kanten etter istida.
Dette er ein teknisk vanskeleg turstig som krev god balanse.
Delar av stigen har glatte og våte parti – også i godt vêr. Vi
anbefalar derfor ikkje å gå denne turen i regnvêr! Ein kjem raskt
over tregrensa, så pakk sekken for ein topptur med varme og
vindtette klede, også på sommaren! Ta gjerne med fyrstehjelpsutstyr i tilfelle uhellet er ute.
Med eit spennande terreng er dette ein flott tur for familiar,
men bør kanskje ikkje vere deira fyrste utandørs erfaring.
Vi anbefalar ikkje å ta med små barn i beremeis då det kan
vere risiko for å ramle.

NB: Hugs mat og drikke,
godt fottøy med god gripesåle,
ullsokkar, votter, lue og
vindtette klede.

Kart: AT plan.
Kjelde: Statens kartverk Geovekst og kommuner
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= merkt sommarløype
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Køyreforklaring
Turen startar ved Basthommen som ligg ved FV 355
12,1 km frå Fyresdal sentrum i retning mot Kilegrend.
Frå Tjønnefoss 32,9 km.
Parkeringsplass ved FV 355.

Du har sjølv ansvar for tryggleiken undervegs.
Ta omsyn til naturen og beitande dyr.
Gjer vel å ta med søppel heim. God tur!
På www.vandretelemark.no
finn du oversikt over
vandrarvennleg overnatting.

