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Velkommen til 10-topper’nVelkom

m
en

Velkom
m

en

Våren er kommet for fullt og årets 10-toppere er klare til å 
bestiges. I 2022 arrangeres 10-topper’n i Siljan for 15. gang!! 
Dette markerer vi med en helt ny topp, og ekstra premiering til 
alle som fullfører. Mellom 1. mai og 30. september kan du velge 
mellom 15 flotte toppturer i Siljan. 10-topper’n er et kommunalt 
tiltak i samarbeid med Siljan Historielag og Siljan turlag.
10-topper’n er gratis for alle som ønsker å delta.

Blant årets topper finner du en helt ny topp i 10-topper’n 
sammenheng, nemlig Galten. Årets 10-topper består ellers 
av seks barnevennlige turer. Disse er merket med lys grønn 
fargekode i bladet. Enkelte av de barnevennlige turene er fortsatt 
toppturer og er bratte på toppene, så vær obs! Vi har også tatt 
inn igjen noen gamle kjenninger, Stubbekollen og Middagskollen. 
Med i 10-topperbladet er det tre rundløypeforslag for de som 
ønsker skikkelig lange og flotte turer!.

1. Hovde 6. Kistekollen 11. Middagskollen
2. Holmefjell 7. Melakollen 12. Fiskebekkåsen
3. Kløverødkollen 8. Stubbekollen 13. Ristingkollen
4. Ordalskollen 9. Galten 14. Søntvedtåsen
5. Ramsås 10. Skriua 15. Blåfjell

Kart og beskrivelse av hver topp finnes i dette 10-topperbladet. 
Her finner du nøkkelinformasjon om hver topp, kontaktinformasjon 
til ansvarlig for toppen, samt en beskrivelse av selve turen. All 
denne informasjonen finnes også i appen Trimpoeng. Bruker du 
appen oppretter du brukerprofil og sjekker inn via appen når du 
kommer til toppen. Om du ønsker vanlige klippekort utleveres det 
samme sted som 10-topperbladet. 

Alle som fullfører 10 topper eller flere, vil i år få en premie og vil 
være med i trekningen av 3 gavekort på sportsutstyr. Som en 
markering av at 10-toppern’n i Siljan arrangeres for 15. gang, vil 
den/de som går lengst (antall km) registrert i Trimpoeng blir også 
premiert. De som har deltatt alle 15. gangene vil også bli premiert. 
Alle barn t.o.m. det året de fyller 12 år, (født i 2010) vil få premie 
om de fullfører fem eller flere turer. 

Alt ligger med andre ord til rette for fantastiske 
naturopplevelser. 

10-topperkomiteen vil med dette ønske alle 
en riktig god tur!
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Bruk av appen Trimpoeng Trim

poeng

Trim
poeng

Last ned trimpoeng-appen på din iPhone eller Android telefon. 
Registrer deg med navn, mobilnummer og e-post adresse. 
Du mottar nå et passord via sms. Har du deltatt i en Trimpoeng 
konkurranse før, trenger du ikke gjøre dette. 

Logg inn med mobilnummer og passord som du mottok på sms. 
Du vil nå få muligheten til å velge konkurranse. 
Det er viktig at du har godtatt at appen kan bruke din 
stedsposisjon. Den konkurransen som du er geografisk nærmest 
vil komme opp som første valg. 

Meld deg på 10-topper’n i Siljan 2022.

Du vil nå se listen over topper. Det er totalt 15 topper. Hver topp 
har blitt tildelt 1 poeng. For å bli med i konkurransen med trekning 
av gavekort på sportsutstyr må du gå 10 (eller fler) ulike topper.

For mer informasjon se hjemmesiden:
www.trimpoeng.no/i/siljankommune

Eller på www.siljan.kommune.no



9
O

versiktskart

Bruk av 10-topperbladet
Oversiktskartet på motsatt side viser alle de 15 toppene som er 
med i 10-topper’n 2022.

Hver topp med eget kart over turen er beskrevet i de påfølgende 
sidene. Her finner du informasjon om adkomst, parkering, høyde 
på toppen, lengde på turen, ansvarlig for toppen og en kort 
beskrivelse av selve turen. De barnevennlige toppene er markert 
med en lys grønn fargekode.

Beskrivelsene er forhåpentligvis så gode at alle finner greit frem. 
Skulle det likevel være noe å spørre om eller gi tilbakemelding 
på, finnes kontaktinformasjon til ansvarlig for de ulike toppene i 
beskrivelsen.

Alle kartutsnittene i bladet har kartverket sine grunnlag, slik de 
som finnes i Norges kart. Kartene er ment å gi en oversikt over 
turen og terrenget uten at for mange detaljer kommer med. For 
mer detaljert kart er det anbefalt å bruke appen Trimpoeng eller 
DNT sine turkart, som kan kjøpes hos Auto’n i Siljan

10-topper’n Siljan
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Adkomst

Kontakt

Hovde

Parkering

Lengde

Høyde

Følg grusvei mot Kløverødtjønn i ca. 3 km før du tar til 
venstre opp lia på sti med skilt til Hovde. Følg blåmerket sti. 

Fra toppunktet er det flott utsikt mot Skrim, Styggemann og 
Gaustatoppen i det fjerne. Utsiktspunktet som ligger lengre 
sør er merket med blå bånd. Herfra ser du Opdalen og fin 
utsikt sørover. 

For de spreke er kan et rundturalternativ via Kløverødkollen 
inngå i turen. Se kart og beskrivelse side 45.

På høyre side av veien i krysset ved nr. 87

Kjør forbi Opdalen, retning Grorud til 
Hogstadtoppen

566 m.o.h.

4,2 km pluss 0,4 km til utsiktspunkt

Topp nr. 1

Tove Fagerbæk tlf: 911 67 957



10-topper’n Siljan

Adkomst

Topp nr. 2

Kontakt

Parkering

 2,5 km - Barnevennlig tur

Høyde

Holmefjell

Det anbefales å følge sti tvers over Tudalskulten som ligger 
i midten av lysløypa. Gå deretter 300 m vestover etter at en 
har kommet inn på lysløypa og følg lysløypa til du kommer 
frem til skiltet til Holmefjell. Følg blåmerket sti av Siljan Turlag 
fram til Holmfjell.

Meget lettgått løype. Holmefjell er egentlig ingen topp, men 
toppfølelsen er gedigen pga. utsikten over Skisjø. I heldige 
øyeblikk, kan en oppleve musvåken sirkle fra tretoppene 
under fjellet opp til himmelhvelvingen. Flott skue!

Dette regnes som en barnevennlig tur, da den er lettgått!
Vær obs på stup på toppen!

For de spreke er kan et rundturalternativ via Fiskebekkåsen 
inngå i turen. Se kart og beskrivelse side 43.

Ved Vanntårnet, Lysløypa

Følg Industriveien til enden av veien ved 
Vanntårnet

Lengde

363 moh

13
Topp nr. 2

Anne Lise Olsen tlf: 470 20 690
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Adkomst

Topp nr. 3

Kontakt

Kløverødkollen

Lengde

Høyde

Parkering

Løypa starter fra parkering ved snuplassen i enden av Sollia-
feltet. Følg blåmerket løype.
Vær obs på merket venstresving før den bratteste stigningen. 

Her er det også mulighet for rundløype om man ønsker det. 
Denne har en lengde på 5,4 km.

Ca. 300 m før toppen er det merket et utsiktpunkt, hvor det 
er flott utsikt over Opdalen og videre sørvestover. Dette må 
regnes som en lang tur på ca. 1,5 t.

For de spreke er kan et rundturalternativ via Hovde inngå i 
turen. Se kart og beskrivelse side 45.

Kjør til Snurråsen og følg veien til toppen av 
boligfeltet

Ved snuplassen i enden av Sollia-feltet

447 moh

1,7 km til toppen og rundløype på 5,4 km 

Topp nr. 3

Mona W. Gonsholt tlf: 990 16 308
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Adkomst

Topp nr. 4

Parkering

Høyde

Lengde

Kontakt

Ordalskollen (Flaggåsen)

Følg blåmerket løype fra parkering. 

Det finnes et kulturminne etter ca. 800 meter som ble brukt 
under tømmerkjøring med hest. 

NB! Gå rundt vindfall etter ca. 1 km som er merket med blått 
bånd.

1,4 km

355 moh

Topp nr. 4

Morten Nystad tlf: 976 12 282

Avkjøring til traktorvei langs Opdalsveien rett 
nord for Håberget

Kjør Opdalsveien til elveutløpet, nord for 
Opdalsvannet
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Adkomst

Topp nr. 5

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Ramsås

Fra parkeringen følg merket løype. Lettgått løype, som er 
mye brukt.

Fantastisk utsikt over Siljanbygda fra flere utsiktspunkt litt 
utenfor toppunktet.

Dette regnes som en barnevennlig tur, da den er lettgått. 
Vær obs på stup ved utsiktspunktet!

Følg Fv. 32 i retning fra Siljan mot Steinsholt ca. 
3-400 meter etter 70 km skiltet

Ved stor grusplass på høyre side av veien, ved 
ferista samme som til Melakollen

351 moh

0,8 km til toppen - Barnevennlig tur

Tove Fagerbæk tlf: 911 67 957

Topp nr. 5
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Adkomst

Parkering

Topp nr. 6

Kontakt

Høyde

Lengde

Kistekollen

Kisteveien er merket med blått bånd på lyktestolpene fram til 
en tar av til venstre ved et skilt der det står husnumrene 92-
106.

Løypa er merket med blått bånd og følger en gammel 
driftevei, en hestevei som senere går over til en sti.

Klippetanga er hengt opp på utsiktspunktet over Gorningen. 
Selve toppen med trigonometrisk punkt, ligger inne i skogen 
og har ingen turverdi utenom selve trimmen.

Dette regnes som en barnevennlig tur, da den er lettgått. 
Vær obs på bratte områder på toppen!

Følg Fv. 231 Austadveien til Gorningen

Ved Gorningen friareal. Alternativ parkering ved 
Eikhaugen, der løypa tar av fra Kisteveien.

295 moh

21

1,9 km - Barnevennlig tur

Topp nr. 6

Mona W. Gonsholt tlf: 990 16 308
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Adkomst

Topp nr. 7

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Melakollen

Fra parkeringen, kryss fylkesveien og følg merket løype. 
Stien gjør en markert sving etter ca. 350 m. Denne er merket 
med skilt, men kan være fort å overse. Her er det mulig med 
rundløype. Fra toppen er det flott utsikt over Siljanbygda. 

Dersom man ønsker en lengre tur er det mulig med en 
rundløype fra svingen, slik at man kommer inn bakfra på 
toppen. Alternativt motsatt vei, ved å fortsette fra toppen og 
komme igjen i svingen. Rundløypa er 4,5 km.

Følg Fv. 32 i retning fra Siljan mot Steinsholt ca. 
3-400 meter etter 70 km skiltet

Ved stor grusplass på høyre side av veien, ved 
ferista, samme som til Ramsås

475 moh

1,4 km til toppen og rundløype på 4,5 km

Topp nr. 7

Tove Fagerbæk tlf: 911 67 957
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Adkomst

Topp nr. 8

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Stubbekollen

Stubbekollen er 10-toppern`s høyeste topp og ligger på 
grensa mellom Siljan og Lardal. 

Start på setervoll på høyre side, 50 meter før parkering 
Viddaseter. Blåmerket løype, malt på stein og fjell, samt på 
trær, dessuten merkebånd. 

De første 700 meter fin og bratt «traktorvei».  Fortsetter på sti 
i delvis myrlendt terreng.  Lengde er litt over 1,5 km. De fleste 
greier turen opp på 30 minutter. Fantastisk utsikt (særlig 
nordover) fra toppen. 

Ta av Fv. 32 rett før Motocross banen. Kjør 
bomveg mot Breivann/Viddaseter NB! avgift

På høyreside før hovedparkering på Viddaseter

612 moh

1,5 km

Topp nr. 8

Morten Nystad tlf: 976 12 282
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Adkomst

Topp nr. 9

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Galten

Turen starter ved bommen, følg bilveien 1,2 km og ta av til 
venstre og følg traktorvei videre oppover. I krysset hvor det 
står til Lønnedalskollen, følg 10-topper’n pil til høyre. Følg 
traktorveien til blåmerket kryss til høyre. Følg blåmerking til 
toppen. 

Turen er godt merket med blåmerking. Det er hengt opp 
ekstra bånd og piler.

Toppen har fantastisk utsikt mot Sør-Siljan og mot Porsgrunn. 
Ekstra fin utsikt om man går til høyre når man har nådd 
toppen. 

Middels hard tur, enkelte bløte partier og med flott utsikt!.

Ta av Fv. 32 i retning Kvelde. Følg Fv. 205 i ca. 
5 km og ta av til Galleri Vierød (skiltet ved fylke-
veien). Følg veien til Galleri Vierød ca. 200 m til 
bom.

Det er plass til 3 biler ved bommen. Er det fullt, 
kan det parkeres langs veien.

373 moh

4,5 km

Topp nr. 9

Steinar Tronhus tlf: 464 21 716
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Adkomst

Topp nr. 10

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Skriua

Følg traktorvei den første halvdelen. Stien tar brått av til 
venstre. Det skal være godt merket med blått bånd i svingen.

Meget lettgått tur på ca. 20 min. Fantastisk utsikt over 
Opdalen og videre sørover.

Dette regnes som en barnevennlig tur, da den er lettgått. 
Vær obs på stup på toppen!

Fra Fv 702 til Opdalen, ta første vei til høyre 
etter Sølverød Gård. Grind på veien som må 
holdes lukket. 

Ved Synken ved vanntårnet til kraftstasjonen

395 moh

1,2 km - Barnevennlig tur

Topp nr. 10

Tove Fagerbæk tlf: 911 67 957



10-topper’n Siljan

Adkomst

Topp nr. 11

Kontakt

Lengde

Høyde

Parkering

Middagskollen (utsikten)

Samme utgangspunkt som Blåfjell og Ristingkollen. Vi 
anbefaler å følge veien mot gamle alpinsenteret. Ca 100 m 
etter bommen følger en grusveien til nytt hyttefelt, som etter 
hvert går over i traktorveien til Høisethsetra. Der en tar av 
fra denne, står skiltet til Middagskollane på venstre side av 
veien. Skiltet kan være fort gjort å overse, men veien/stien 
er svært godt blåmerket. Båndtvangs– /brannfareskilt er slått 
opp på tre i krysset. Følg blåmerket sti forbi toppen av det 
gamle alpinanlegget og helt opp til stikryss hvor det er skiltet 
til “Utsiktspunkt 0,2 km” til venstre. Velg denne. 
Skiltet med klippetanga er satt på utsiktspunktet.

Flotte utsiktspunkter mot Siljan-bygda underveis. Går du 
rundturen om Havretjern, er det også fin utsikt mot nord/
nordvest mot Skrim og Sauherradfjella og videre oppover i 
fylket før en svinger nedover mot Havretjern. 
.
For de spreke er kan et rundturalternativ via Ristingkollen og 
Blåfjell inngå i turen. Se kart og beskrivelse side 41.

Ta av Fv 32 ved Heivannet. Samme 
utgangspunkt som Ristingkollen og Blåfjell 

490 moh

Ved Heivannets parkeringsplass

31

4 km

Topp nr. 11

Jan Erik Skilbred tlf: 992 11 347
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Adkomst

Topp nr. 12

Kontakt

Lengde

Høyde

Parkering

Fiskebekkåsen

Vi anbefaler å parkere ved lysløypa i Siljan, gå 100-200m 
tilbake på Industriveien og ta til venstre i det nye Heiveien 
boligfelt. Stien er skiltet til Fiskebekkåsen og blåmerket av 
Siljan Turlag og går i skogranden mellom Lyngveien og 
Blåbærveien.

Dette er en barnevennlig tur, og langs stien ligger det to store 
gravrøyser som er lett å få øye på.

Stien ligger ved den gamle ridevegen, en ferdselsåre som er 
flere hundre år gammel

For de spreke er kan et rundturalternativ via Holmefjell inngå i 
turen. Se kart og beskrivelse side 43.

Følg Industriveien til enden av veien ved 
Vanntårnet

Ved Vanntårnet, Lysløypa

310 moh

33

1,7 km - Barnevennlig tur- og rundløype på 4,2 
km

Topp nr. 12

Anne Lise Olsen tlf: 470 20 690
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Adkomst

Topp nr. 13

Kontakt

Lengde

Høyde

Parkering

Ristingkollen

Vi anbefaler å følge veien mot gamle alpinsenteret. Ca 100 
m etter bommen følger man grusveien til nytt hyttefelt, som 
etter hvert går over i traktorveien til Høgsetsetra. Der man tar 
av fra denne, står skitet til Middagskollane på venstre side av 
veien. Skiltet kan være fort gjort å overse, men veien/stien er 
svært godt blåmerket. Båndtvangs-/brannfareskilt er slått opp 
på tre i krysset. Følg blåmerket sti til toppen av alpinanlegget. 

Vi har definert dette som en topp og som et barnevennlig 
alternativ. Flott utsikt mot østre deler av bygda.

For de spreke er kan et rundturalternativ via Middagskollen 
og Blåfjell inngå i turen. Se kart og beskrivelse side 41.

Ta av Fv 32 ved Heivannet. Samme 
utgangspunkt som Blåfjell og Middagskollen

Ved Heivannets parkeringsplass

431 moh

35

2,7 km - Barnevennlig tur

Topp nr. 13

Jan Erik Skilbred tlf: 992 11 347
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Adkomst

Parkering

Lengde

Høyde

Kontakt

Topp nr. 14

Søndtvedtåsen (høghaug)

Gå Re(æ)kedalsveien (bomvei) til skilt til Søntvedtåsen. 
Følg merket sti til toppen. Flott utsikt over Opdalsvannet og 
Skilbredgrenda. Både vei og sti er blåmerket, noe bånd og 
noe maling. Det er satt ut piler med 10-topper’n langs veien. 
Toppen kalles Søntvedtåsen av lokalbefolkningen, men er 
merket Høghaug på turkartet.  

Vent med å ta av veien før skiltet til Søntvedtåsen. Man går 
da over en liten trebro for å komme inn på løypa, til venstre. 
Man kan også velge alternativ vei fra Heivannet/Solvika, forbi 
alpinsenteret, over Rekedalen. Da tar man av til høyre ved 
skiltet til Søntvedtåsen.

Før bommen

Følg veien fra Opdalen mot Rekedalen

160 moh

2,0 km

Topp nr. 14

Jan Erik Skilbred tlf: 992 11 347
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Adkomst

Topp nr. 15

Kontakt

Parkering

Høyde

Lengde

Blåfjell

Vi anbefaler løypa langs Heivannet. Gå inn ved Solvika, 
langs stranda, over broa og videre langs vannet med hytter 
på begge sider av stien. Etter å ha passert speiderhytta oppe 
i lia nord for Heivannet, kan en enten velge å legge turen 
vestover og så komme opp til Blåfjell via stien som går fra 
Haugerød i Gjerpen.
Denne turen er på 3,4 km.

Man kan også velge å følge stien helt opp til Høgsetsetra 
på turistforeningens løype, som tar av fra veien mellom 
Høgsetsetra og Havretjern. Denne turen er på ca. 3,7 km. 
Denne veien kan alternativt følges helt fra parkeringsplassen, 
eller en kan velge å følge Elgtråkket et stykke på vei.

For de spreke er kan et rundturalternativ via Ristingkollen og 
Middagskollen inngå i turen. Se kart og beskrivelse side 41.

Ta av Fv 32 ved Heivannet. Samme 
utgangspunkt som Ristingkollen og 
Middagskollen

Ved Heivannets parkeringsplass

462 moh

3,4 km

Topp nr. 15

Steinar Tronhus tlf: 464 21 716
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41A
lternativ rundtur

Kontakt

Lengde

Parkering

Adkomst

Ristingkollen - 
Middagskollen- Blåfjell

Ta av Fv 32 ved Heivannet. Samme 
utgangspunkt som Ristingkollen, Middagskollen 
og Blåfjell

Ved Heivannets parkeingesplass

Jan Erik Skilbred tlf: 992 11 347

11,3 km

For de spreke har vi valgt å ta med kart for rundturalternativ 
fra Ristingkollen via Middagskollane og til Blåfjell. 

Her er det igjen mange alternativer for å starte turen, man 
kan enten følge beskrivelsen for Ristingkollen eller følge stien 
til Blåfjell.

Denne turen er på ca. 11 km og er en flott tur for de som 
ønsker å gå langt.

rundtur 1
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43
Fiskebekkåsen- 
Holmefjell

Adkomst

Parkering

Lengde

Kontakt

rundtur 2Følg Industriveien til enden av veien ved 
Vanntårnet

Ved Vanntårnet, Lysløypa

6,9 km

Anne Lise Olsen tlf: 470 20 690

Følg samme beskrivelse til Fiskebekkåsen (side 33). 

Etter Fiskebekkåsen fortsetter man på blåmerket sti 
sørøstover og mer øst etterhvert. Stien krysser Skisjøvegen 
før den går innpå lysløypetraseen. 
Følg traseen østover til du tar av blåmerket sti til Holmefjell. 

Tilbake fra Holmefjell til parkeringa følg beskrivelsene til 
Holmefjell (side 13). 
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45
Kløverødkollen- Hovde

Adkomst

Parkering

Lengde

Kontakt

rundtur 3

Kjør til Snurråsen og følg veien til 
toppen av boligfeltet

Ved snuplassen i enden av Sollia-feltet

9,4

Tove Fagerbæk tlf: 911 67 957

Løypa starter fra parkering ved snuplassen i enden av Sollia-
feltet. Følg samme beskrivelse til Kløverødkollen (se side 15).

Start på rundløypa til du treffer på grusvei. Følg grusveien i 
ca. 800 meter der er det skiltet til Hovde mot venstre.  

Fra toppen av Hovde følg merking tilbake mot 
Kløverrødkollen, og fullfør rundløypa. 

Denne rundløypa har lengde på 9,4 km.
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10-Topper’n Siljan

10-TOPPER’N I SILJAN

Siljan kommune
Postboks 16
3749 Siljan kommune

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Tlf: 35 94 25 00
post@siljan.kommune.no
www.siljan.kommune.no

God tur fra 
10-topperkommiteen 
v/ Siljan kommune i 

samarbeid med Siljan 
Historielag og Siljan 

Turlag
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