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1. Hægefjell

2. Ovnen «treningsfelt»

3. Ånundsbufjellet

4. Langfjell

5. Skålfjell

6. Baremslandsfjellet

7. Troldhaugen

8. Drug Wall

Nisser Camping,
Bjarne Reime:
35 04 78 67.

Liten «klatrevegg»
til nødbruk i dårlig
vær.

Fjone Landhandel
35 04 78 88

Ring og bestill
varer.



1. Hægefjell - oversikt
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1. Hægefjell - Feuervogel
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Grad 6+, 7 taulengder.

----------------------------------------

Fra gml.fører:

Mix, grad 7-/7

Lengde 315 meter

Flott granittklatring med flak,
lister og utspring. 
6. taulengde noe tynt sikret.



1. Hægefjell - Hegar
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Grad 6+, 7 taulengder.

--------------------------------

Fra gml.fører:

Naturlig, grad 7

Lengde 555 meter
(14 taulengder)

En klassiker - 
lett å se linjene fra
parkeringsplassen.



1. Hægefjell - Hegar

5



1. Hægefjell - Mot Sola
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Grad 6-, 7 taulengder.

--------------------------------

Fra gml.fører:

Naturlig, grad 6+

Lengde 385 meter
(10 taulengder)

Flott rute, rissklatring - 
lett å se linjene fra
parkeringsplassen.



1. Hægefjell - Hop Zing
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Hoph Zing, grad 6, 8 taul,
klatretid 3-5 timer

Jevn fin klatring på 6- tallet,
alle taulengedene har
boltede rapellstandplasser.
Første taulengde er en ren
bb-taulengde der det kan
cragges mens en venter i
kø på Mot Sola, ellers sikres
ruta i en miks av bolter og
naturlig. 

3dje taulengden var
tidligere litt tynt sikra, men
førstebestigerne har nå
utbedret dette dette ved
hjelp av to nye bolter. 

Ta med noen store kamkiler
til 5'te taulengden.



1. Hægefjell - Slow Motion
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Slow motion, grad 7-/A1, 10 taul.

Fin og variert klatring. Den
tekniske taulengden setter litt
ekstra krydder på ruta. En rute
som blir gått alt for sjeldent!

----------------------------------------------

Fra gml.fører:

Mix, grad VII / A2

Lengde 520 meter (11 taul.)



1. Hægefjell - Playmoman
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Playmoman, grad 7, 
10 taul 

Nissedals mest
vedvarende rute?
Ruta byr på mye
forskjellig klatring; fra
overhengende riss til
glatte og harde sva.



1. Hægefjell - Reize zum Mond
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Reize zum Mond, grad 7+, 9 taul
Denne ruta vet vi lite om, ikke engang hva rutenavnet betyr....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra gml.fører: 
Mix, grad 8. Lengde 500 meter (10 taul.) Starter 250 m til høyre for Slow Motion



1. Hægefjell - Banana Split
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Banana Split Around The
Corner, 
Grad 7-, 7 taul

En rufsete start belønnes med
nydelig rissklatring på
svaplata. Deretter fin klatring
med et definerbart 7- travers-
crux. Etter nok en fin
risstaulengde som spiser
småkiler er det lett klatring til
topps. Det anbefales å følge
standplassanvisningene på
føreren. 

En direkte start i bunn av
svaplata, via Texas Ranger
hylla er mulig.



1. Hægefjell - Ja Vi Elsker - Du Gamla Du Fria
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Du gamla du fria, 
grad 7 eller 7-/A1, 9 taul 

Ruta begynner straks till
høyre om der skogen når
høyest. To taulengder i en
kamin og andre stand på
kjempehylla. Videre rett opp
veggen (noen små friends)
mot en del blokker (faste),
forbi en bb og stand på ei
lita hylle. I Norsk Klatring
antydes at ruta går i
diederet hele vegen, dette
er feil. Rissklatring oppover
og stand till høyre i diederet. 

Cruxtaulengden har først et
kort 7- punkt som ev kan gås
teknisk med små friends,
deretter hvile og deilig 7'er
klatring som gåes lett teknisk
med kiler. Gå litt venstre i
slutten av diederet. 

Svaklatringa oppover kan nok oppleves litt tynt sikra men om du friklatret diederet
vil du føle deg trygg her også. Ellers er hyllesystemene opp til venstre helt greie. I
løpet av neste sesong skal vi prøve å få opp tre bolter til, da er svaet velsikret. 5-7
timers klatring.



1. Hægefjell - Texas Ranger
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Texas Ranger, 
Grad 7/A0, 7 taul

Ruta starter og
slutter på samme
sted som Tyrion,
men selve ruta går
godt til venstre for
denne. Ruta starter
på hylla under det
bratteste partiet på
veggen og støter
direkte opp dette.
Ruta byr på fin
klatring på 6+
tallet, ta med noen
store kamkiler.



1. Hægefjell - Tyrion
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Tyrion, grad 7, 12 taul

Fin og variert klatring.
Ruta går i det bratteste
partiet i veggen.
Cruxtaulengden er som
en boltet sportsklatre-
rute midt i veggen...

Dette er den lengste
ruta i veggen

---------------------------------

Fra gml.fører:

Mix, grad 7 / 7+

Lengde 530 meter
(15 taulengder)

Avvekslende granitt-
klatring. 

Farlig blokk i «norsk» 
5. taulengde. 

Krever stor utholdende
styrke. 

7. taulengde sikres med
store kamkiler. 



1. Hægefjell - Agent Orange
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1. Hægefjell - Sternschnuppe
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 6-

Lengde 430 meter
(11 taulengder)

Fin riss- og svarute, en av de letteste
rutene på Hægefjell.

Svinger inn mot Via Lara i den
øverste delen.



1. Hægefjell - Reven
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1. Hægefjell - Gone with the Weed
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1. Hægefjell - Via Lara
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 4+

Lengde 380 meter
(11 taulengder)

Flott rute - Klassiker! 
(Norges mest gåtte
lange rute.)

Utmerket som en av
de første lengre,
naturlige rutene
man går.



1. Hægefjell - Tjallen
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 2 - 6+

Lengde 365 meter
(9 taulengder)

Starter til høyre for
Via Lara i stor renne. 

Fin og fast klatring på
sva og formasjoner.



1. Hægefjell - Å være våt er for Jævlig
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 6+

Lengde 300
meter



1. Hægefjell - retur
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Raskeste retur fra rutene på Hægefjell.

Kan også gå blåmerket løype.



3. Ånundsbufjellet - oversikt
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Når man kommer sørfra mot Fjone, 
ligger Ånundsbufjellet etter Langfjell, på venstre side. 

Fjellet er øst/vest-vendt. 
Det er mulig å kjøre en grusvei (ca. 5 min.) inn til fjellet. 

Veien kan være stengt med bom.



3. Ånundsbufjellet - Twilight Zoom
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Fra gml.fører:

Mix, grad 6

Lengde 435 meter
(10 taulengder)

Fin rute med god friksjon
på granitten.



4. Langfjell - Oversikt
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Langfjell ligger på vestsiden av Nisser og kan lett sees fra Treungen. 
Fjellet er markert med tre tydelige pillarer. 

A. Lyngos und Lyngmyr

B. Potenzverlangerer

C. Nisser Diagonale



4. Langfjell  - Lyngos und Lyngmyr (A)
Potenzverlangerer (B) - Nisser Diagonale (C)
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Lyngos und Lyngmyr (A): Mix, grad 6+. Lengde 545 meter (12 taul.).
Innsteg ved frasprengt skive ca. 20 meter til venstre for B.

Potenzverlangerer (B): Mix, grad 7-. Lengde 520 meter (13 taul.). 
Innsteg markert med ring av borebolter. 6 taulengde er lang.

Nisser Diagonale (C): Mix, grad 5. Lengde 460 meter (10 taul.). 
Innsteg ved Potenzverlangerer. Fin sva- og skiveklatring.

Rappell ned Potenzverlangerer.



5. Skålfjell  - Oversikt
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Skålfjell sees fra Treungen. 
Kjør mot Drangedal noen få hundre meter. 

Parkering langs veien under fjellet. 

A. Rapunzel

B. Tschechen



5. Skålfjell  - Rapunzel (A)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 5+

Lengde 280 meter
(7 taulengder)

Grei svaklatring med
overheng og riss på slutten.

Retur: Rappell til 5.
standplass på Tschechen,
derfra ned til 4. standplass
på Rapunzel.



5. Skålfjell  - Tschechen (B)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 6-

Lengde 270 meter
(7 taulengder)

Retur: Rappell til 5. stand-
plass på Tschechen, derfra
ned til 4. standplass på
Rapunzel.



5. Skålfjell  - Det står et ensomt tre i granitten
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 6-

Lengde 255 meter
(6 taulengder)

Innsteg 80 - 100 meter til
høyre for Rapunzel, i
samme høyde. Innsteget
er markert med varde.



6. Baremslandsfjellet  - Oversikt
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Kjør 3 - 4 minutter fra Treungen mot Tjørull Kro og Apartments, 
her ligger Baremslandsfjellet på høyre side. 

Etter en fjellskjæring på høyre side, er det mulighet for parkering. 
Grusveien inn mot fjellet er stengt med bom.

A. Next Stop Oslo

B. Spionführer

C. Nordlicht

D. Tynn i Toppen - Saft i Roten

Steepstone:
Her finner du flere svaruter badet i sol. Den veggen der sesongen starter tidligst.

Anmarsj via kjerrevei fra parkeringen. I gjelet til venstre finner du flere kortere ruter.

Spionführer (6+) og Die weisse Schwein (7-).
I hovedstupet finer man klassikeren Spionfyhrer og den moderene sportsruten Die weisse

Schwein. Disse er av omtrent samme vanskelighetsgrad. Veivalg er lett, bare sjekk topoen. Vær
oppmerksom på at sekstimeter er tingen på disse to!

Nordlicht(7+)
Rute i venstre del av veggen. Går opp svaformasjon til venstre for gjel.

I formasjonene til venstre for Spionfyhrer går løypen Next stop Oslo (6-). 
Dette er en drittrute med einerbusker i rissene.

Retur: Rapell ned. Enklest via Die weisse Schwein. 
Eller ned turstien. Denne er fin og anbefales.



6. Baremslandsfjellet  - Next Stop Oslo (A)
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Fra gml.fører:

Naturlig, grad 6- / 6

Lengde 280 meter
(9 taulengder)

Ruten går i det høyre av to
tydelige riss. Gode
sikringsmuligheter i risset.
Noe sva på 4. taulengde.



6. Baremslandsfjellet  - Spionführer (B)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 7-

Lengde 270 meter
(6 taulengder)

En klassiker, en av de
fineste rutene i området.
Fasinerende sva- og
rissklatring. 

Kan brukes som
rappellrute. Første
rappell er 50 meter.



6. Baremslandsfjellet  - Die Weisse Schwein
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6. Baremslandsfjellet  - Nordlicht (C)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 8-

Lengde 130 meter
(6 taulengder)

Innsteg under
markert utheng.



6. Baremslandsfjellet 
Tynn i Toppen - Saft i Roten (D)
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7. Troldhaugen  - Oversikt
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Etter ca. 12 km fra Tjørull Kro og Apartments, 
mot Fyresdal, sees Troldhaugen på høyre side. 
Et avrundet fjell med vannfall på venstre side. 

Parkeringsmuligheter langs veien.

Her er varierende ruter i fin granitt.

A. Weg durch die Trollpiste

B. Trollsprung

C. Just for Fun

D. Weg der Cavaliere



7. Troldhaugen  - Weg durch die Trollpiste (A)
Trollsprung (B)
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Weg durch die Trollpiste (A): Mix, grad 6. Lengde 225 meter (6 taul.).
Fantastisk klatring i hvit og gul granitt. To varianter i 3. og 4. taulengde.

Trollsprung (B): Naturlig, grad 5. Lengde 265 meter (6 taul.). 
Innsteg markert med ring av borebolter. 6 taulengde er lang.

Retur: Sti ned på høyre side av fjellet.



7. Troldhaugen  - Just for Fun (C)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 4+

Lengde 200 meter (4 taulengder)

(R: 
Innsteg ca. 30 meter til venstre for markert bue.

Relativt tynt sikret, fordel med 60 m tau.
Retur: Sti ned på høyre side av fjellet.)



7. Troldhaugen  - Weg der Cavaliere (D)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 5+ / 6-

Lengde 205 meter (6 taulengder)

(R: 
Innsteg ved markert bue.

Ikke særlig mer vanskelig enn «Just for Fun».
Relativt tynt sikret.

Retur: Sti ned på høyre side av fjellet.)



8. Drug Wall  - Oversikt
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Rett før kommunegrensen til Fyresdal, kommer man til Dåstjørna på høyre
side. Her ser man Drug Wall innenfor vannet. 

Mange ruter for nybegynnere og erfarne.

A. Mon Dieu

B. Robby 54

E. Kerner Trocken

F. Stormbreaker

G. Beginners Route

H. Holsten

I. Grey White Book



8. Drug Wall  - Mon Dieu (A)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 7+

Lengde 25 meter



8. Drug Wall  - Robby 54 (B)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 7-

Lengde 38 meter

Markerte finger- og
håndriss.



8. Drug Wall  - Kerner Trocken (E)
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Fra gml.fører:

Mix, grad 6

Lengde 25 meter



8. Drug Wall  - Stormbreaker (F)
Beginners Route (G)
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Stormbreaker (F): 
Mix, grad 6+. Lengde 45 meter.

Beginners Route (G): 
Mix, grad 6-. Lengde 25 meter. 



8. Drug Wall  - Holsten (H)
Grey White Book (I)
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Holsten (H): 
Mix, grad 7. Lengde 25 meter.

Grey White Book (I): 
Mix, grad 5. Lengde 50 meter ( 2 taulengder).


