
Takk til alle som har sendt inn forslag om det mest særmerkte treet i Skurdalen. No er det 

høve til ved bruk av kart og beskrivelse å sjå desse. Det vert ei tilstelling til hausten der dette 

treet vert kåra. 

 

A Ta av Skurdalsvegen opp mellom nr.342 og nr.344 merka med raudt band. Fylg stigen 

mellom raud og brun hytte og gå på skrå oppetter til høgre. Finn merkinga opp til furua. 

 

B Dette er ei bjørk bak saga ved postkassene til Groven. 

C Parker ved Skurdalsvegen og gå so Eivindplassvegen opp til Skurdalsstølane. Raudt band 

på høgre side. Ta av vegen og fylg stigen mot aust ca. 150 m. til furua. 

D Parker ved Skurdalsvegen. Gå so oppover vegen og gjennom tunet på Herleiksplass. Fylg 

vegen oppover ca300 m, her er treet like ved vegen på høgre side. 

E * Køyr vegen til Nordgardane 1,8 km. Gå vegen opp til høgre 50 m. Furua står på høgre 

side av vegen.   Pålgardfurua som den heiter er verna av Departementet 

F* Køyr Skurdalsvegen oppover frå krysset ved Hovde, 700m  retning mot Geilo. Ta den 

gamle riksvegen til høgre 70m, her er raudt band til høgre. Fylg merkinga på utsida av gjerde 

150m opp til ei stor gran med eit stort utspring frå rota.  

Denne grana heiter Sjubugrana og er freda med spesiell heftelse. 

120m lenger oppe i bilvegen, er det eit grustak der ein kan parkere bilen.  

 

G Fylg vegen til Nordgardane til andre bomveg, (Vestlivegen) Gå eller sykle denne til kryss 

etter brua. Ta her til venstre til stort grustak på høgre side. Ca.900 m frå krysset. Fortsett 

300m til raudt band på høgre side og ca. 60 m opp til furua. 

 

H Fylg vegen til Nordgardane 3 km. Ved adr. skilt 110-130, gå her over brua og forbi to vegar 

til høgre og ein til venstre. Vegen sluttar ved Øyestølen, men fortsett over vollen og finn 

stigen på andre sida. Fylg raud merking fram til grana.   

 

I Fylg Skurdalsvegen mot Dagali over Liabrua og forbi vegen til skytebanen, fortsett litt 

lenger til bomvegen på høgre side, sykle eller gå denne ca.2,2 km til skiltstolpe på venstre 

side. Fylg raude band ca. 180m.nedover stigen til furua som står ca. 50m opp til høgre. 

 

J Dette er ei furu merka med adresseskilt 345 og er ca. 2 m frå Skurdalsvegen. 

Her ser du ein Skurdøl på veg til China. Bruk fantasien. 

 

Meir om trea E og F på samkoma til hausten i  Skurdalshalle.  

 

God tur.   Helsing Skurdalen Historielag 


