
Ut på turUt på tur
     i Iveland 2022     i Iveland 2022

God tur på 

jakt etter våre  

postkasser!

Dags dato – 1. oktoberDags dato – 1. oktober

GRATIS!



I år består prosjektet av 9 postkasser. To av 
toppene ligger i våre nabokommuner. Oppsøk 
stedene sammen som familie, med venner, på en 
treningstur eller helt alene!

Skriv dere inn i boka som du 
finner i postkassa!

Bakerst i brosjyren finner 
du et skjema du kan fylle ut 

med navn og datoer for å 
holde oversikt over dine  

fullførte turer.

På kommunens hjemmesider finner 
du kart for utskrift til alle turene.

Premie til alle  
som har vært på  

minst 6 av turmålene.

Premien kan hentes  
i servicetorget.

GODGOD
TUR!TUR!

KartKart

Hilsen 
Iveland 

kommune 
og 

Iveland 
idrettslag

Gavekort  
trekkes og deles ut 
i forbindelse med 
et arrangement 

høsten 2022.



Dette er turene i 2022Dette er turene i 2022

Fennefossfjellet
Parkering / Fennesfossmuseet 

Trasé / Kjerrevei og sti

Merking / Skiltet, ikke merket

Postkasse / Ved mast på toppen

GPS / 58.588824 N – 007.775584 E

Annet / Besøk gjerne Fennesfossmuseet 

Måvatn
Parkering / I enden av grusvei  
ved Mykjåland, ca 4 km vest for Vatnestrøm

Trasé / Kjerrevei og sti

Merking / Ja, med blå farge

Postkasse / På svaberg sør-vest for vannet

GPS / 58,446102 N – 008,044560 E



Homtjørn
Parkering / Ranestad, ca 6 km vest for 
Vatnestrøm

Trasé / Kjerrevei og sti. Der elv krysser 
sti; 200 meter ned til vannet

Merking / Nei

Postkasse / Der elva renner ut i vannet

GPS / 58,451957 N – 007, 963017 E

Annet / Flott merket turområde;  
Iveland – Berefjell – Ranestad

Storemyrknuten
Parkering / Langs hovedvei ved 
Røyland gård

Trasé /  Sti og noe myr, godt fottøy 
anbefales

Merking / Rød farge, noen skilter

Postkasse / På høyeste punkt

GPS / 58.548961 N – 008.035694 E

Annet / Besøk idylliske Røyland gård 
(bildet), se web og facebook



Jokeli
Parkering / I området mellom Dovland og 
vegbom like før Jokeli

Trasé / Grusvei helt frem til huset på Jokeli.
Bom 1,5 km før Jokeli

Merking / Nei

Postkasse / Bak huset

GPS / 58.503521 N – 007.983606 E

Annet / Bruk gjerne sykkel fra Dovland

Knipane
Parkering / Langs fylkesvei like ved avkjøring til 
Knipane, ca 4 km nord for Birketveit. Avkjøring til 
Knipane er merket med skilt «Gruveturområde» like 
før kryss til Støledalen

Trasé / Grusvei helt frem, ca 4,5 km t/r

Merking / Nei

Postkasse / I enden av grusvei, ved parkeringsplass

GPS / 58.499098 N – 007.953029 E

Annet / Fint å sykle til Knipane. Bomvei. Kanskje 
finner du noen fine mineraler?!

Berefjell
Parkering / Ved Ivelandshallen, Birketveit.

Trasé / Sti og kjerrevei

Merking / Ja, med rød farge på trær/steiner

Postkasse / Ved tjønna like ved høyeste 
punkt (Berefjell)

GPS / 58,456044 N – 007,948136 E

Annet / Del av flott turområde;  
Iveland – Berefjell – Ranestad



Melandsknapen
Parkering / Egnet plass ca 1 km 
nord for Birketveit

Trasé / Grusvei, kjerrevei og liten 
sti siste 250 meter

Merking / Med rød farge siste 250 
meter opp til toppen

Postkasse / På toppen av heia

Annet / Flott turplass ved 
Skrømestøl i bakkedrag øst for 
Skrømevatn

GPS / 58,472875 N – 007,954731 E

Åmdal nord
Parkering / Avkjøring mot Støledalen ca 5 km nord for Birketveit 
Følg veien ca 3 km

Trasé / Grusvei og kjerrevei frem til Åmdal. Sti den siste delen

Merking / Litt merkebånd fra Åmdal

Postkasse / I enden av merket sti på et høydedrag.

GPS / 58.509075 N – 007.873378 E 

Annet / Fint å sykle fra parkering og opp til Åmdal

Benytt gjerne instagram #iveland #ivelandkommune 
samt flere andre 

Bilder fra tureneBilder fra turene



Kontaktperson Telefon

Navn på deltakere Alder

Sted Dato Deltakere

Fennesfossfjellet

Måvatn

Homtjørn

Storemyrknuten

Jokeli

Knipane

Berefjell

Åmdal nord

Melandsknapen

Dersom du fullfører seks turer kan du levere eller vise skjemaet i servi-
cetorget og motta en premie. Fullfører du alle turene kan du levere inn 
skjemaet og være med i trekningen av tre gavekort. Alle som skriver seg 
inn i en av turbøkene er også med i trekningen av gavekort!    

De kan også sendes inn per post til Iveland kommune,  
Frikstadveien 20, 4724 Iveland, mrk. “Kulturkontoret”. 
Innleveringsfrist: 10. oktober 2022.

Kontaktinformasjon: Kulturleder Finn Terje Uberg,  
telefon 901 17 842  /  fub@iveland.kommune.no



Bålforbud frem til 
15. september:

Frem til 15. september er det 
et generelt forbud mot å gjøre 
opp ild i all utmark (skog, 
lyng, gress, snaufjell, holmer 
og strandområder). Men den 
nye forskriften fra 2016 åpner 
for at man kan bruke hodet 
og likevel tenne et bål hvis 
det er forsvarlig.     

Tusen takk til alle som har gjort dette prosjektet mulig. Ingen nevnt, ingen glemt!
Vi takker for økonomisk støtte fra Iveland idrettslag.

Vi ønsker dere alle mange
gode turer i skog og mark!

Bålbrenning
Bålbrenning


