Kvelia
TURSTIER OG UTSIKTSPUNKT
Kvelia utvalgte kulturlandskap har ryddet og vedlikeholdt en rekke stier og
utsiktspunkt i Kvelia. På følgende utsiktspunkt er det satt opp trimkasser med
trimbøker:
 Nonsfjellet – 672 moh
 Skærknul’n - 796 moh
 Kveliberget – 577 moh

 Østerliberget – 615 moh
 Pe-klompen – 624 moh
 Rauberget – 529 moh

Ellers er det en rekke andre stier med varierende lengde og vanskelighetsgrad:





Sti til Mårstokkmyra med gapahuk, bålplass og utedo
Sti til Gamseteren på Jevrum
Sti til Rømmervasseteren
Sti mellom Bakklund og Kvetangen, via gravhaugene i Storbrenna

Mellom Tverrelva og Kvemoen er det etablert et nettverk av stier og skogsbilveger, hvor det er mange alternativer, og hele runder på opptil 13,5 km.

Kulturlandskapet sett fra Nonsfjellet
På de neste sidene ser du en beskrivelse av alle turstiene og utsiktspunktene.

Kvelia
NONSFJELLET
Det er to stier som går opp til Nonsfjellet. Den mest kjente (og brukte) går fra
Solbakken, fra en parkeringsplass 3 km oppover Kveliveien fra Kvelibrua, (7 km
etter fylkesvei 7012 fra Sandvika). Stien er på 1,6 km med 132 høydemeter.
Den andre stien starter fra skogsbilvegen like øst for Seterjorda på Liberg. Stien
er på 2,4 km med mye motbakker, ca. 300 høydemeter.

På kartet ser du stien fra Solbakken med røde streker og stien fra skogsbilvegen
med gule og svarte streker. Hvis du vil ha en litt lengre trimtur, kan du gå en hel
runde. Du kan starte ved Solbakken. Stien opp til Nonsfjellet er på 1,6 km. Ned
fra Nonsfjellet til skogsbilvegen er det 2,4 km. Så kan du gå skogsbilvegen til
Skogmoen, 1,5 km, og videre etter landsveien til Solbakken, 2,5 km. Hele runden
blir da på ca. 8 km.
På Nonsfjellet er det en trimkasse med trimbok. Turen er også med i Liernetur.

Kvelia
SKÆRKNUL’N
Fra Sandvika kjører du fylkesvei 7012 til Kvelia. Når du kommer nedover
Kvelibakkene til Kvelibrua, tar du til venstre (vestover) etter Leirbakkveien.
Turstien starter 2,3 km fra Kvelibrua. Det er parkeringsplass på høyre side ved
Bergligården.

Lengden på stien er 2,2 km. Det er en del bratte partier og totalt 386 høydemeter.
På toppen står det en trimkasse med trimbok. Turen er også med i Liernetur.

Kvelia
KVELIBERGET
Parker ved Kveli samfunnshus eller ved Pe-huset. Gå 220 meter etter
Tunnsjøveien og ta av til venstre etter en delvis planert vei over Homo-jorda og
opp på myrene. Ovenfor skogkanten tar du til venstre på myra og følger tydelige
hjulspor til en ATV helt opp til mobilmasta. Strekningen er på 2,0 km med 190
høydemeter. Det er festet en trimkasse med trimbok på veggen ved masta.
Det er også mulig og gå opp til masta fra Oppgården, men denne ruta er fryktelig
bratt. Du går stien forbi stabburet i Oppgården og vinkler av til venstre når du
kommer ovenfor innjorda. Ruta videre er delvis merket med plastbånd.
Der ruta opp bratta starter er det mulig å følge en litt bløt, umerket, sti til Hegglia.
Da kan du gå en fin runde, enten du går opp eller ned brattbakken. Hele runden
blir da på ca. 3 km.

Kvelia
ØSTERLIBERGET
Parker på veikanten i Tunnsjøveien (fylkesveg 7012) der Rømmervassveien
starter. Følg Rømmervassveien i 450 meter. Derfra følger du en tydelig
tømmervei, som snor seg oppover den bratte lia. Tømmerveien slutter like før du
kommer opp på myrene. Herfra er det en merket trase på ca. 200 meter til et flott
utsiktspunkt. Ved utsiktspunktet er det en sittebenk og en trimkasse med
trimbok. Avstanden fra Tunnsjøveien er 1350 meter, og høydeforskjellen er 210
meter.
Du kan fortsette videre i ca. 850 meter til toppen av Østerliberget (653 moh).
Her er det enda bedre utsikt. Traseen dit er ikke merket, men det er ikke
vanskelig å finne fram. Merk at det kan være ganske bløtt på myrene. Gå på
venstre side av ei lita tjønn etter 700 meter. På andre sida av tjønna finner du ei
kløft med antydning til en sti der det er greit å komme opp på berget.
Høydeforskjellen mellom det første og andre utsiktspunktet er 35 meter.

Blå strek = Rømmervassveien. Rød strek = sti. Grønn strek = Trasè til toppen.

Kvelia
PE-KLOMPEN
Kjør ca. 5 km etter Kvemoveien og parker ved starten på skogsbilvegen til Ken
Thomas Wallinder. Følg skogsbilvegen i 1,7 km. Herfra er det merket sti i 1,3 km
til Pe-klompen og videre i 0,8 km til Litjfjellet. Mellom Pe-klompen og Litjfjellet
er det en avstikker til Kvetangseteren på 0,7 km. I Kvetangseteren er det ruiner
etter 6 seterbygninger. Høydeforskjellen mellom Kvemoveien og Pe-klompen er
294 meter. Det er en del bratte partier siste biten opp til Pe-klompen.
Det er mulig å kjøre til enden av skogsbilvegen og parkere 75 meter ovenfor der
stien starter. Dette er en bomvei, så ta kontakt med Ken Thomas først.
På Pe-klompen står det en trimkasse med trimbok og en benk.

Kartet viser stien fra skogsbilvegen og helt opp til Litjfjellet.

Kvelia
RAUBERGET
Kjør ca. 5 km etter Kvemoveien og parker ved starten på skogsbilvegen til Ken
Thomas Wallinder. Følg skogsbilvegen til en parkeringsplass etter 1,8 km.
Herfra er det merket sti på 0,6 km til Rauberget. Høydeforskjellen mellom
landsveien og Rauberget er 200 meter.
Etter 370 meter tar det av en merket sti på 400 meter til ei fangstgrop (dyregrav).
All vegetasjon i og rundt gropa er ryddet bort, slik at den er godt synlig.
Det står en trimkasse med trimbok oppe på berget, som er et flott utsiktspunkt.

Kvelia
MÅRSOKKMYRA MED GAPAHUK

Rød strek = sti. Blå strek = skogsbilveg.
Parker ved fotballbanen ved Kveli samfunnshus. Stien går fra nordøstre ende av
fotballbanen i 325 meter til en skogsbilveg. Følg skogsbilvegen oppover i 1 km til
Bekknessa. Det står et skilt der stien til Mårstokkmyrene starter. Etter 0,8 km
kommer du til en gapahuk mellom myrene. Her er det både bålplass, vedlager
og utedo. En del bratte bakker både etter veien og etter stien. Høydeforskjell
mellom utgangspunktet og gapahuken er 170 meter.

Kvelia
GAMSETEREN PÅ JEVRUM
Kjør 2,3 km fra Kvelia sentrum (Kvelibua) etter Tunnsjøvegen (fylkesvei 7012).
Ta av etter en skogsbilveg til høyre. Etter 330 meter er det en parkeringsplass hvor
stien starter. Stien er på 830 meter i lett terreng. Ved Gamseteren er det ordnet til
en bålplass. Det vises ingen rester etter bygningene på seteren, men det er satt opp
stolper med navn på bygningene på hver tomt.

Kvelia
RØMMERVASSETEREN
Kjør 700 meter fra Kveli samfunnshus oppover Tunnsjøvegen (fylkesvei 7012).
Ta av til venstre og kjør til enden av Rømmervassveien. Herfra er det merket en
sti på 2,3 km til Rømmervasseteren. Det er 6 bygninger på setervollen. Vollen
blir slått hvert år. Enkelte somre er det drift i seteren med melkekuer og kalver.

Kvelia
GAMMELVEIEN BAKKLUND - KVETANGEN
Gammelveien fra Oppgården til Kvetangen er kartlagt så godt som det har latt seg
gjøre. Veien gikk gjennom Jevrum-gården og nedover innjorda til Tverrelva. Det
var bru over elva litt nedenfor der brua er i dag. Veien krysset nåværende vei ved
Bakklund. Fra Bakklund til Kvetangen er veien ryddet og merket som tursti.

Den gamle ferdselsveien gikk naturlig nok mellom gårdene. Men ovenfor
Litjbrenna og Storbrenna har vi jukset litt for at turgåerne ikke skal komme helt
innpå hus hvor det bor folk.
Tanken er at dette skal være et nærtilbud for turgåere som ikke har ønske om å gå
lengst mulig eller brattest mulig. I tillegg er dette et kulturminne, som det er
verdifullt å ta vare på.
Stien går gjennom gravhaugfeltet i Storbrenna. Her er det 6 gravhauger som er
ryddet for vegetasjon. Der står det også ei tavle med informasjon om gravhaugene.
Ved Litjbrenna går stien forbi en større gravhaug, som også er ryddet for
vegetasjon.
På Brønnbu går stien gjennom et steingjerde, som skal bli restaurert og satt i stand
som et kulturminne.

Kvelia
STINETTVERK
Alle turstiene mellom Kvelia sentrum og Kvemoen er koblet sammen med flere
skogsbilveger, slik at vi har fått et sammenhengende stinettverk.

Rød strek = sti. Blå strek = skogsbilveg.
Hvis du starter fra Kveli samfunnshus og tar den største runden om Pe-klompen,
blir turen på 13,6 km. Tar du den kortere runden om Svarttjønna, blir turen på
11,6 km. Du kan også parkere i enden av skogsbilvegen vest for Kvetangen og
gå en runde om Pe-klompen, Kvetangseteren og Svarttjønna. Denne runden er
på 8,8 km.
Stiene er merket med rød maling på trær og stolper. Stiene blir pusset med
gresstrimmer to ganger hver sommer, slik at de er godt synlige.

