Rundtur

til Høgberget,
Tverrberget
og Skarsmoen
Etter å ha hilst på gjessene i dammen på Rustberg Camping
er det akkurat passe langt å traske opp til Høgberget i
rolig tempo. Med frokostpakke og termos i sekken blir det
en perfekt start på dagen.
Av Åse Kari Gravråk
Fra Rustberg Camping følger du en traktorvei et par hundre meter
før du svinger oppover til høyre der en fin brei sti er skiltet mot
Høgberget. Her bærer det oppover et godt stykke før det flater litt
ut før avstikkeren til utsiktspunktet. Og for en utsikt! Nå er det
bare å benke seg ned, finne brødskiva og kaffekoppen og nyte det
flotte landskapet i Øyer.
Når du har blitt mett av mat og utsikt kan du gjøre turen kort ved
å rusle ned igjen sammen vei. Men det er absolutt å anbefale stien
videre i retning Skarsmoen. Turen er kjempefin å gå, evt. å sykle
hvis du er litt vant med sti, i variert og fint skogsterreng. Når du
har gått ca. to km nedover kan du ta avstikkeren til Tverrberget, et
annet utsiktspunkt som ligger et par hundre meter fra hovedstien.

HER FINNER DU HØGBERGET
Du kan parkere ved Rustberg Camping som ligger langs Kongsveien, nord i Øyer. Herfra går merket sti opp til Høgberget,
ca. 1,5 km. Lengde på rundtur om Tverrberget og Skarsmoen:
Ca. 11 km. Variert og flott terreng, passer for hele familien.
Egner seg både som fottur og sykkeltur (sti).

Opp til Tverrberget er det litt mer krevende å gå, men tau er lagt
ut og det går fint å komme seg opp. Moro med variasjon, og oppe
på berget er det trolsk med trær og røtter i alle slags retninger og
fasonger. Litt sånn Ronja Røverdatter-natur. Øyer kommune har
satt opp rød turkasse med bok både her og på Høgberget, her kan
du ”sjekke inn” med fullt navn.
Fra Tverrberget går du samme veg tilbake, firer deg ned med tauet
på det bratteste, og følger skogsvegen ned til Skarsmoen gård. Følg
merket sti gjennom tunet og gå videre til utgangspunktet Rustberg
Camping. Fin utsikt får du også mye av på tilbakeveien.

Tur til Brånån
FAKKELMANNEN OPP!
Etter å ha tilbakelagt 380 høydemeter fra Haugalykkja
krysser du ”halsen” til Fakkelmannen. Panoramautsikten
begynner å åpne seg, og de krevende bakkene er så til de
grader verdt strevet.
Av Åse Kari Gravråk
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I Øyer er det flust av turmuligheter, og nå i tidenes hyttesommer er
det en ekstra god anledning til å bli bedre godt kjent i nærområdet.
Brånån er nok et velkjent turmål for de fleste øyværinger, men for
hyttebeboere i Hafjell er kanskje ikke turen like kjent. Det spesielle
er fantastisk utsikt på toppen, men tida du bruker gjennom skogen
opp til Brånån gir også inntrykk. Skogens egne lyder, lukter og
liv legges bedre merke til når det tar tid å komme seg oppover
i terrenget. Enkelte heseblesende bikkjer med ditto eiere jogger
riktignok forbi, men så er det akkurat det som er så fint – at her
er det plass for alle. Om du bruker en time eller to opp til toppen,
med eller uten unger og bikkjer, det er ikke så nøye. Dette kan være
trening eller tur, eller kanskje begge deler. Apropos trening kan det
nevnes at olympisk- og verdensmester i langrenn Erling Jevne brukte
denne turen som trening, og hans rekord er på 17.54 (!)
Det skal sant sies at når ”halsen” til Fakkelmannen nås, er det en
lettelse. Her står fakkelmannskiltet som viser akkurat hvor du står.
Og når du ser Øyer langt nedi der, og Hafjellbakken over på den
andres sida langt borti der, ah! Det er herlig. Nå er det heller ikke
langt igjen til topps, og det går jo lekende lett for nå er det ikke så
himla bratt lenger.
På toppen fortsetter stien et par hundre meter nordover til Brånån
som ligger på kanten av et høyt stup. Høydeskrekken vekkes fort til
live, men ingen fare. En benk som står passe langt fra stupet innbyr
til god pause med bygdas beste panoramautsikt.
TUR TIL BRÅNÅN - FAKKELMANNEN OPP
Du kan parkere ved Circle K, gå over brua og gå til venstre
i Vestsidevegen. Turstien starter ved Haugalykkja og er tydelig
skiltet til Brånån. 5 km t/r, krevende terreng. 210-668 moh.
Alternative turer fra samme utgangspunkt: Haugakampen: t/r 2,8
km. Panoramastien: Rundtur med storslått utsikt, 8,5 km.

Tjodvegen
I HISTORISKE FOTEFAR
FRA MIDDELALDEREN
Tjodvegen er et gammelt vegfar fra middelalderen, en
liten bit av Pilegrimsleden. Her går du gjennom trolsk skog
og krysser grønne beiter. På denne historiske stien har
tusenvis av pilegrimer gått.
Av Åse Kari Gravråk
Du starter ved Ensby og følger merkingen til pilegrimsleden opp
bakken og fortsetter på oversiden av garden. Stien flater ut og
fortsetter nordover, godt merket hele vegen med det spesielle skiltet
som viser en vandrer, men som ved første øyekast kan minne mer
om svartedauden.
Her er det godt å gå og bare nyte. Du passerer gamle idylliske bruk
langs stien, bla. Ensbybrenna som ble fraflyttet på 60-tallet, den
siste husmannsplassen i Øyer. Du krysser Sagåa og går bortom
selveste Kjærlighetsfossen, her er det fint å ta en stopp. Mon tro
hvorfor den har fått dette navnet? Det er lett å ta seg fram langs
hele Tjodvegen, klopper og broer er lagt over bekker og stryk.
Du fortsetter stien hele skogen igjennom til landskapet åpner seg
mot store jorder og utsikt til Lågen nede i dalføret. Her er det mulig
å fortsette pilegrimsleden videre, faktisk helt til Trondheim om du
vil, eller snu og ta samme vei tilbake til utgangspunktet.

HER FINNER DU TJODVEGEN
Avkjøring fra E6 ved rundkjøringen i Øyer sør, parker ved fylkesveg 312 ved Ensby. Lengde t/r: Ca. 3-4 km, godt skiltet.
Lett terreng, passer for hele familien.
Egners seg både som fottur og sykkeltur (sti).
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