
 
 

Åsbøseterdalen/Ytre Nore  
 
 
Opplysninger:  Åsbøseterdalen Sti- og Løypenett v/leder Eivind Kurverud, 

Tlf. 32 74 51 15. 
 
Kart:  Nore og Uvdal Øst, tur og fritidskart. M 1:60000. 
 
 
Vinter: 
Helårsvei inn til dette området tar av fra fylkesveien som går på vestsiden av 
Norefjorden. Avkjøring 3 km sør for Norefjord sentrum, derfra grusvei til Juvsgrend og 
13 km inn til P-plass ved Breiset.   
Fra dette utgangspunktet kan du benytte deg av omlag 30 km. maskinpreparerte 
løyper som vil være oppkjørte det meste av vinteren. Store deler av terrenget ligger 
fin skjermet for vær og vind og er derfor svært familievennlig. Løypa innover fjellet 
mot Lufsjøen er kvistet og oppkjørt i vinterferien og påska så sant været gjør det 
mulig. Der inne finner du også Turistforeningens selvbetjeningshytte Lufsjåhytta som 
er et fint turmål (husk nøkkel), og i vannet biter røya villig!  
Hvis du bare ønsker en kjapp kveldstur på ski er IL Noringens`s lysløype i Norefjord 
sentrum et fint alternativ. Med utgangspunkt v/Numedalshallen finner du en variert 
rundløype med lengste løypealternativ på 5 km. Løypa vil alltid være maskinpreparert 
så sant snøforholdene tillater det. 
 
 
Sommer: 
Om sommeren kan du også komme opp til Åsbøseterdalområdet ved å kjøre 
”Kleivstulveien”, bomvei som tar av fra Rv 40 3 km nord for Rødberg sentrum, og 
kjøre denne veien helt til endes. 
Området gir mange muligheter for turer også sommerstid, og mange av de gamle 
stiene er nå blitt merket og skiltet. Det går også merket/vardet sti inn til DNT`s hytte 
ved Lufsjøen fra Breiset. 
Den lokale hytteeierforeningen har i flere år drevet et aktivt fiskekultiveringsarbeid i 
området, og er man interessert i å fiske bør man kjøpe fiskekort og prøve fiskelykken 
i noen av de mange vannene i området. Det gir som oftest bra resultat! 
En annen flott fottur i Ytre Nore er å bestige Eidsfjelltoppen. - Kjør bil opp bomveien 
som går fra Søre Eide på vestsiden av Norefjorden og over mot Vegglifjell. Parker 
ved Roe seter, og følg derfra merket sti opp til toppen. Et fantastisk rundskue får du 
fra denne 1333 meter høye toppen, på klare dager kan du bl.a. se tårnet på 
Tryvannstoppen ved Oslo! 
 


