
  

FOTTURER I NES NORDMARK 

SKURVENATTRUNDEN 
 

Ca 10 km lengde (2,5 t) 
 

930 – 1 113 moh 
 

Lett fjellterreng, noe skog og myr 
 

 

 

Veibeskrivelse: 
 

Kjør fra Nesbyen mot Tunhovd. 
Etter ca 14 km, ta av til høyre mot 
Myking. Bom med bompenger 
rett etter avkjørselen. Følg 
Mykingveien helt fram til 
Grønhovd (ca. 8 km). 
 

Parkering: Ved Grønhovd (”Torget”). 
 

Merking: Blå + sort maling på stein i stien. 
Skilt i stikryss med anvisning til 
kjente steder.  
Skilting ferdig sommeren 2011. 
 

Rasteplasser: 
 
 

Fine rasteplasser ved Tefurnatten 
(2 km), Skurvenatten (4 km), 
Briskenatten (6 km) og  
Grønhovd (9,5 km). Det er 
fiskemuligheter ved Holmevann 
(fiskekort). 
 

Kart/GPS:  Hallingkart.no og Statens kartverk 

Turbeskrivelse: 
Turen starter ved parkeringsplassen ved Grønhovd og følger vei vestover mot Såtenatten. Etter ca. 500 m, drei til høyre 
på vei, for deretter å ta av på merket sti på venstre side etter ca 200 m. Turen går over Tefurnatten (1 o74 moh) og 
videre over flotte fjellrabber, bjørkeskog fram til kryssing av Smalevannsbekken. Her er det på andre siden av bekken til 
tider noe vått. Så går stien bratt opp bjørkelia til vi kommer opp i åpent lende og når toppen av Skurvenatten (1 113 
moh) med flott utsikt mot Hallingskarvet. Turen fortsetter over toppen og tar en ”høyrebue” over gress/mose/lyng-
belagte områder. Kort stykke over myr før stien går opp fjellryggen til Briskenatten. Derfra følges sti til venstre ned 
mot Brisketjønn til vi treffer stien fra Steinstølen. Her tar vi til høyre og går over et noe vått parti før vi igjen er inne på 
tørr sti mot Holmevatn. Stien går videre gjennom bjørkeskog og over noe myr, og vi kommer ned på høydedraget 
ovenfor Holmevatn. Vi går langs Holmevanns søndre del og dreier til høyre opp mot høydedraget mot Grønhovdhøgda 
(1 061 moh). Så går stien nedover mot hyttebebyggelsen på Grønhovd og følger østre kjørevei ned til ”Torget”, som var 
utgangspunktet for turen.  
 

  
 
 

 Nes Nordmark Friluftslag 
 www.nnfriluftslag.org 
 Bank: 2351 20 96670 
 

Oppdatert: 19.07.2011 


