
Breilia og Matlausfjellet  
Matlausfjellet og Breilia kalles den høyeste fjellryggen øst for riksvegen. Ryggen har et 
høyfjellslignende preg, og herfra har du en flott panoramautsikt. Går du fra Matlausfjellet og 
ned lia i sørøst kommer du til den idylliske Brattåstjønna. Det blir satt ut noen få fisk i tjønna 
hvert år, så her kan du prøve fiskelykken. 

 
Tiur sitter i tre Lars Ytrelid  
Det er flere utgangspunkt og stier fram til Breilia og Matlausfjellet. Av de mest brukte kan vi 
nevne sti fra Prestmyra mot Brattåsen, men du må ta av på merket sti til venstre før du 
kommer til Brattåsen. Andre utgangspunkt er: Ørnvika, Ånesmyra, Nerlandsflata, 
Skjærahøgda, Bjerkestrand og fra Harpskaret der du må gå forbi Setervatnet. 
 
Breiliområdet har et allsidig fugleliv. Rovfugl hekker her. Av hønsefugl forekommer både 
orrfuglen, storfugl og rype. Perleugla er observert og du kan høre heiloens klagende skrik. I 
de siste 3 årene har det overvintret elg i lia. Det er mulig at det er blitt født to kalver der som 
fortsatt er i området. En flott naturopplevelse er det å treffe på dette nye hjorteviltdyret i vår 
kommune. Ha respekt for elgen, hold avstand særlig for ku med kalv. 
 
Langs fjellrekka mellom Breilias høyeste punkt og Matlausfjellet har fjellplantene funnet sin 
plass i tillegg til planter og busker som er mer vanlig i lavere lende. Legg merke til at disse 
ofte "kryper" langs bakken, siden de må leve et hardt liv i vind og kulde. Se om u kjenner 
noen av plantene i området. Du kan finne kjente vekster som blåbær, tyttebær og blokkebær 
og videre finner vi melbær som ligner litt på tyttebær dersom du ikke har et skarpt øye og 
greplyngen som lyser i rosa, rødt og hvitt. Andre arter som er registrert i forbifarten er 
tiriltunge, fjellmarikåpe, vanlig marikåpe, skogfiol, tepperot, torvmyrull, duskmyrull, rome, 
klokkelyng, hvitlyng og tettegras. Ta fram floraen og se om du finner noen av disse. 
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