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Dette er en grei tur uten særlige stigninger. Du tar
veien inn langs Hemningsvannet fra Justvik.
Grostøl heter det der veien slutter. Her er det grei
parkeringsplass, og her starter turen. Du går på
den flotte, gamle postveien mot sør. På venstre side
får du snart Grostøltjønnane, og på høyre side har
du fjellpartiet Havsåsen. Etter hvert passerer du
stien opp Kollingsskaret, og like etter tar du en kikk i
bekken. Er det høst med mye nedbør og gytetid for
ørreten i Grovannet, ser du fisk i bekken.
Like før en bratt bakke tar du til venstre langs
Grovannet. Ved utløpet av Grovannet skal du over
bekken og finne stien nordover langs vannet.
Du går over et lite høydedrag og ned til vannet
igjen. Da skal du kikke nøye ut mot kraftlinja som
går tvers over vannet. På toppen av stolpen på
Kastholmen er det et ørnereir. Kanskje ser du ørnene
sveve over området. Nå er det bort fra vannet, og du
går på østsiden av Bjortjønn (Bjor er gammelnorsk
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for bever) og Ufredstjønn. Navnet sier vel sitt, men
hvem som laget ufred eller hva ufreden gikk ut på,
vet ikke jeg.
Etter Ufredstjønn kan du ta til venstre på merket
sti og komme tilbake på postveien ved Brannen.
Her må du over noen ganske våte myrer, så mye
tyder på at du må hoppe litt fra tue til tue for å
komme tørrskodd fram til postveien. Navnet
Brannen kommer nok av at det for en rekke ti-år
siden var en stor brann i dette området.
Nå bærer det tilbake til Grostøl på postveien,
noe jeg tror du synes er fint. Områdene langs
Grostøltjønnane er særdeles flotte.
Men om du velger å gå rett fram etter Ufredstjønn,
kommer du Langetjønn og etter hvert ned på
Grostølveien. Der går du til venstre og kommer
etter noen hundre meter til Grostøl.
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around grovannet
This Route is fairly flat. Drive in along Hemningsvannet from Justvik. The road ends at Grostøl where
there is a nice parking lot and where the Route starts. Head south along the old post road. On the
left you will pass Grostøltjønnane, and on the right Havsåsen mountain. After you pass the trail up to
Kollingsskaret on your right, take a look in the stream. You may be lucky and see some fish.
Just before a steep hill take the trail left along Grovannet. Cross the stream at the end of Grovannet
and find the trail leading north along the lake. Continue over a ridge and back down to the lake.
Look at the power lines that cross the lake. At the top of the tower on Kastholmen you can see an
eagle’s nest! Maybe you’ll see eagles flying overhead. The path turns away from the lake and winds
around the east side of Bjortjønn (Bjor is Old Norse for beaver) and Ufredstjønn. After passing Ufredstjønn you can go left on the marked trail and return to the post road at Brannen. The name Brannen
means «fire.» A few decades ago there was a big fire in this area. If you choose to take this route you’ll
have to cross some wet marshes on the way back to the post road. Go right on this back to Grostøl.
If you choose to continue straight on after passing Ufredstjønn, you’ll come to Langetjønn and then
down to Grostølveien. Go left and after a few hundred meters you are back at Grostøl.

