
Gammel historie, nytt vern
Skrim er et fjellområde der en vesentlig del er 
vernet som naturreservat. Verneområdet ble 
etablert i 2002, utvidet i 2008 og dekker i dag 
123 km2. Vernet er frivillig, det vil si at grunn-
eierne bidro og la til rette for vern. Reservatet 
ble opprettet fordi naturområdet har et urørt 
preg. Samtidig finnes det på Skrim mange 
spor etter bruk og ferdsel fra tidligere tider. 
Skrim har gjennom århundrene vært viktig 
som høstingsmark og beiteområde og det er 
tydelige spor etter dette. Det er fortsatt mange 
koselige setre på Skrim. Dramatiske  hendelser 
har også satt sine spor i området og flere 
 minner om dette finnes. 

Fritidskvalitet
Hytteområdet ligger rett utenfor disse 
 områdene, og besitter utpreget fredfulle 
 kvaliteter. Skrim skiller seg nemlig fra mange 
av de øvrige populære fjellområdene med 
 fraværet av leilighetsbygg, skianlegg og 
 generell fortetting og kommersialisering. 
 Isteden fremstår området som et «gammel-
dags» hytteområde hvor det er godt med 

Skrim
– et kortreist fjellparadis!
En drøy time fra Larvik, og ca 1,5 time fra hoved staden, så er du på Skrim. 
Det er kanskje ikke så rart at dette lille fjellområdet opplever vekst i både 
dagsbesøk og hytteliv. Skrim løser nemlig den kanskje viktigste utfordringen 
disse gruppene har felles, ønsket om kort reisevei til fritidsopplevelsene. 
Kort vei til hytta betyr  mulighet for økt bruk, men  hvilke kvaliteter finner du 
på Skrim? Vi prøver å finne svaret på det.
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albuerom mellom hyttene. På den måten har 
Skrim sin helt egne posisjon i fjellnorge i dag, 
med kvaliteter som er mer «i vinden» enn det 
som har vært tilfelle tidligere.

Et godt utgangspunkt
Om sommeren finner du et flott turterreng 
med mange muligheter for både kortere og 
lengre turer, til vide utsiktspunkter og idylliske 
vann. Det er flere DNT-hytter i området, og 
spesielt Ivarsbu og Darrebu utmerker seg 
som glimrende utgangspunkt for helgeturer, 
med sin korte avstand fra parkering til hytte. 
Dette inviterer til å reise opp på fjellet fredag 
kveld for å sikre seg et prima utgangspunkt for 
helgeutflukter.

Tilrettelagt for tur
Det gjøres en flott jobb med å kloppe turstier 
sommerstid, og tilsvarende drives utstrakt 
løypekjøring i området vinterstid. Et av de 
mest populære turmålene er Styggemann, en 
fjelltopp 872 moh. Der finnes det også en hytte 
med mulighet for overnatting for 2-3  personer. 
Hytta ble i utgangspunktet satt opp for å 

overvåke de store skogsområdene for varsling 
av skogbranner og den er blitt et landemerke 
for området. At utsikten er god og bidrar til den 
store populariteten, sier seg selv. Mange og 
varierte turmuligheter finnes overalt. Et utvalg 
er beskrevet på www.visitskrim.no som også 
byr på mengder av informasjon for deg som 
ønsker å besøke Skrim.

Fiskemuligheter
En av de mindre kjente kvalitetene ved Skrim 
er det gode fisket i de mange fjellvannene. 
Stadig flere oppdager imidlertid mulighetene, 
og man finner blant annet videoer fra fiske 
på Skrim på Youtube. Kultiveringsarbeid har 
foregått i lang tid og Omholtfjell Fiskelag gjør 
en god jobb på å vedlikeholde fiskevannene 
med kalking og utsetting av fisk. Informasjon 
om de mange vannene og fiskekort finner du på 
www.visitskrim.no 

Lågendalen
Dalføret som strekker seg gjennom Kongsberg 
og mot Larvik har samlet en rekke kvaliteter 
som vi oppfatter som typisk norske. Lågen 

med laksefisket er en selvsagt og sentral del 
av  dette, sammen med det varierte kulturland-
skapet med gårdsbruk og spredt bygdebebyg-
gelse. Og det finnes flere kvaliteter om man 
skraper litt i overflaten, gammel og ny kultur 
og forskjellige opplevelsesområder. Kjærra 
Fossepark og tilstøtende Høyt & Lavt, som 
er Skandinavias største klatrepark, er flotte 
eksempler på dette. Her kan du få tilfredsstilt 
behovet for adrenalinkick, eller ha en  hyggelig 
piknikopplevelse i frodige omgivelser. Å 
 kombinere dette er selvsagt også mulig, og 
et godt alternativ for familier. I den andre 
 retningen fra Skrim ligger den gamle gruve byen 
Kongsberg med sin stillfarende sjarm. Skrim 
føyer seg inn i rekken av opplevelsesmulig-
heter i Lågendalen, og gir den besøkende smak 
av de typisk norske kvalitetene.

Samlet sett byr Skrim på unike kvaliteter som 
hyttefolket vet å sette pris på. Dette viser seg 
i en økende trend med hensyn til attraktivitet 
i markedet. For å orientere deg ytterligere 
om Skrim anbefaler vi områdets offisielle 
 nettsider www.visitskrim.no 
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Drammen - Skrim 
1 time 5min

Larvik - Skrim 
1 time 10min

Skien - Skrim 
1 time 10min

Kongsberg - Skrim 
39 min

Tønsberg - Skrim 
1 time 5min

Moss - Skrim 
2 timer (ferje)

Oslo - Skrim 
1 time 35min


