Nes Østmark
- gjør naturen tilgjengelig!

Nes Østmark
- gjør naturen tilgjengelig!

Nes Østmark
- gjør naturen tilgjengelig!

Offisiell åpning av
Vassfarstien 15. august 2015

Kjære turvenn!
Velkommen til åpning av Vassfarstien i dag, 15. august 2015!
Vassfaret har vi alle et forhold til, men kanskje ikke Buvasstølan sti og løypelag
(BSLL) eller Nes Østmark?
For BSLL startet det for to år siden, med gjengrodde stier og noen grå gamle skilt
som snaut nok pekte fremover. Vi hadde også et stort behov for å investere i ny
løypemaskin. Nå har flere tusen dugnadstimer med sti og løyperydding, målrettet
arbeid med merking, skilting og informasjonstavler gitt en liten hyttegrend på vel
100 hytter inspirasjonen til å gå litt utenfor eget område.
BSLL ønsker å bidra til å gjøre noe for et større felleskap, og det vil også utvide
våre egne turmuligheter. I løpet av i år vil hele området som de fire foreninger i
Nes Østmark omfatter, Nes Østmark sti og løypeforening, Thoenmarka hyttevelforening, Liemarka vel og BSLL, være skiltet etter siste nasjonale merkehandbok.
DNT Drammen og omegn, Nes kommune og Gjensidigestiftelsen har alle motivert
oss til å sette vårt arbeid inn i en større sammenheng, og til å påvirke våre naboer
til å følge opp vårt pilotprosjekt. Vi har laget planen og klart å gjennomføre den,
takket være at mange stiller opp.
Samtidig er Vassfarstien og Eventyrløypa et faktum, og østsiden av Hallingdal
er knyttet sammen sommer og vinter. Når nå et samlet turtilbud gjennom Nes
Østmark er opprettet, ligger alt vel til rette for at Vassfarstien også kan starte
på Hønefoss og gå videre gjennom Gol til Hemsedal med DNT-hytter underveis.
Eventyrløypa kan på samme måte knytte Hallingdalens østside sammen om vinteren.
Ordførerne i berørte kommuner ønsker en slik utvikling.
Vi ønsker alle en flott tur sammen med oss på Vassfarstien, fra Vassfaret til Nes
Østmark. Takk for at du tok del i åpningen av Vassfarstien i dag!

Buvasstølan sti og løypelag
Osmund Ueland, leder

PROGRAM
Kl. 08.00

Buss fra Nesbyen stasjon

Kl. 08.30

Buss fra Langevatn

Kl. 09.30

Servering av lapper ved Fønhuskoia
Fotoutstilling ved Tomas Mørch

Kl. 09.45

Velkommen ved Osmund Ueland, leder BSLL
Offisiell åpning ved Nils Øveraas, generalsekretær DNT		
Hilsninger fra
Knut Jakob Larsen, repr. for Nes kommune, leder, Nes AP
Kåre Helland, ordfører i Sør-Aurdal kommune
Halvor Lilleslett, ordfører i Gol kommune
		
Per Askilsrud,
- gjørstyremedlem
naturen Gjensidigestiftelsen
tilgjengelig!

Nes Østmark

Arne Erik Fønhus forteller om Mikkjel Fønhus’ forfatterskap
knyttet til Vassfaret
		
Trekkspillmusikk ved Arne Roger Skjellerud

Nes Østmark

Kl. 11.00

Avmarsj -fra
Fønhuskoia
gjør
naturen tilgjengelig!
Alle rusler i sitt tempo, og spiser matpakke etter eget ønske

Kl. 14.00

Servering av varmmat og kaffe ved Langevatn
Trekkspillmusikk ved Arne Roger Skjellerud

Kl. 14.30 - 15.00

Vassfarets natur og historie, ved Magne Akervold

Kl. 16.00

Avgang buss til Nesbyen, og Fønhuskoia ved behov
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Turforslag
Vassfarstien (følg rødmerking/ skilt med rød T):
Fra Fønhuskoia følger du grusveien nordover, og tar til venstre i første veikryss (rett etter bom).
Her er delvis fin grusvei og delvis gammel traktorvei langs østsiden av Strøen. Det står fine
gamle furuer og du har utsikt utover Strøen på enkelte partier. Nord for Strøen krysser du over
en fin grasbakke over Tjernsvollen, en gammel boplass ved Strøstjernet. Etter vollen fortsetter
du på gammel traktorvei og krysser et par bekker (nye broer bygd i år). Videre fortsetter du på
fin grusvei fram til Løken der du tar av på den første avkjørselen til høyre. Herfra er det sti langs
Grunntjernsbekken. Etter ca. 1,5 km tar stien krapp sving til venstre,og etter litt krysser bekken
på smal bro litt sør for oset av Grunntjern. Følg en god stien ca. 1 km til du kommer ut på
Vassfarveien (grusvei), og gå denne vestover til Langevatn der stien igjen går ut i terrenget.
Fra Langevatn går Vassfarstien på gammel sti til Buvasstølan i en tett ”Eventyrskog”. Videre
følger du grusvei mot Valdreslie, og sti (snarvei) over Høgelihovda. Videre sti fra Valdreslie til
Nystølen og Bekkjeset.
Vassfarstien er en gjennomgående rute som starter i Hønefoss (blåmerket sør for
Fønhuskoia), og den går gjennom Vassfaret og Nes Østmark. Den vil bli forlenget videre inn i Gol
(planlagt i 2015-16). Underveis er det mulig å overnatte i DNT hytter, og foreløpig er Fønhuskoia
den nordligste DNT-hytta på ruta.
Vardefjell (1182 moh.):
Fra Langevatn går stien over bekken (bro etter 50 m), videre jevnt oppover, men det flater snart ut.
I kryss ved bekk kan du velge enten å følge Vassfarstien til Buvasstølan og derfra til Vardefjell,
eller å gå mot Storelie. Ved Storelie får du valgmulighet igjen: Enten gå oppom Storelifjell og
få den flotte utsikten derfra ned til Vassfaret og Strøen, eller ta stien opp Storeliskaret som er
noe kortere. Fra Storelie er det bratt stigning de første 500 m ved begge alternativene, deretter
flater stien ut og den går i et småkuppert terreng. Vardefjell er høyeste fjellet på østsiden av Nes,
og byr på vid utsikt til bl.a. Hemsedalsfjellene og Hallingskarvet i klarvær. Skriv deg inn i boka i
varden.
Strøslifjell (1107 moh), Fesalskaret og Bringen:
Med start fra parkeringen ved Langevatn kan du sykle grusveien forbi Løken til Skardet og vil ha
en grei tur til Strøslifjell. Parker sykkelen der grusveien ender ved Skardsetra og gå på god sti
innover. Litt før Skardtjern tar du opp til venstre. Stien er lett å finne der det er satt opp en
saltstein for sauene. Det er greitt å komme seg opp på fjellet og videre snor stien seg sørvestover.
Det er flott utsikt til bl.a. Hallingskarvet, Hemsedal og Nevlingen. Til toppen er det ikke sti,
men oversiktlig og lett å gå (trigonometriske punkt og varde).
Strøslifjell ligger i Vassfaret landskapsvernområde og like på grensen til Bringen naturreservat,
der er Feselskaret med Mortenshølet (hule i fjellet med ukjent opprinnelse). Bringen er neste
fjelltopp sørover, og utsikten herfra bør du gjerne ta med deg. Det er stupbratt utover og bart
fjell, så vær aktsom her. Går du ned og leiter deg fram til Mortenshølet er det lett å ta seg tilbake
til Skardet. Følg da stien til Strøslie med Strøslivatn og videre. Mortenshølet er lettest å finne om
du kommer oppover fra Strøslivatn, på stien fra Nyseter.

Vi takker Gjensidigestiftelsen for midler som er brukt til klopper for oppgradering av
Vassfarstien, og dette arrangementet. Kloppene gjør at det blir enklere å ta seg fram
over myrområder og at vegetasjonen ikke skades av tråkk. Gjensidigestiftelsen har
også ytt stort bidrag til Skiltprosjektet i Nes Østmark, både i 2014 og 2015!

Vi takker Nes kommune og Buskerud fylkeskommune for midler til Skiltprosjektet .

Nes kommune
3540 Nesbyen

Nes kommune
3540 Nesbyen

De fire foreningene for alle 450 hytteeiere i Nes Østmark
har nylig lansert ny felles nettside:

nesostmark.no
Les om turtilbudet i Nes Østmark, fiskemuligheter, konkurranse
(fiskekonkurranse avsluttes 19. sept) og andre aktiviteter!

Utstilling av bilder ved Fønhuskoia er sponset av Thomas Mørch, Mørch Foto.
Mørch Foto er en av samarbeidspartnerne til Nes Østmark.

Våre samarbeidspartnere

- BSLL anbefaler sine medlemmer å gjøre bruk av deres varer og tjenester
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MAXBO HALLINGDAL

- takk for at dere bidrar til løft for Nes Østmark
- BSLL anbefaler sine medlemmer å gjøre bruk av deres varer og tjenester

ÅPNINGSTIDER:
MAXBO HALLINGDAL
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Spesialtilbud til
BSLLs medlemmer
og BSLL

MAXBO HALLINGDAL
ÅPNINGSTIDER:

AVD NES, AVD GOL OG AVD GEILO

TLF 06292

Tlf MAN-TOR
0629207-17, FRE 07-18 OG LØR 09-15

MAXBO HALLINGDAL
ÅPNINGSTIDER:

AVD NES, AVD GOL OG AVD GEILO

MAN-TOR 07-17, FRE 07-18 OG LØR 09-15

AVD NES, GOL & GEILO
Man-Tor 07-17, Fre 07-18 & Lør 09-15

TLF 06292

Tlf. 32 08 47 00 - www.hallingdaltrykk.no
Betydelige rabatter
til BSLL-medlemmer
som registrerer seg
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MOTELL - KAFETERIA - 3550 GOL
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www.mabyggas.no
Tlf. 922 53 318
NYBYGG – TILBYGG - REHABILITERING
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