Sommervandring 2022

Vinnerbildet fra Sommervandringa 2021

Fra Gribbe
Foto: Marit Asheim

Årets sommervandring består av 10 turmål rundt om i kommunen. Du henter
poeng på hver tur du går, og du kan gå flere turer til samme turmål om du
ønsker dette. For å få årets krus må du minimum gå 5 ulike turmål, og samle
til sammen minst 220 poeng. Barn under 12 år trenger kun 150 poeng.
Trillemålene passer for folk med barnevogn, sykkel, el.rullestol, ulike
funksjonsnedsettelser osv, og her må du samle 150 poeng for å få krus.
Sommervandringa har i år blitt digital, og vi bruker «Telltur» som du finner i App
– «Norgeskart friluftsliv». Last ned appen, og gå inn å registrer deg på riktig
område (Valdres) og riktig konkurranse (Sommervandring – Nord-Aurdal). Da vil
du automatisk samle poeng på turene du går. Appen registrerer turen så lenge du
er 50 meter unna turmålet – og du trykker «sjekk inn». Hvis du ikke vil registrere
deg via appen, kan du fortsatt bruke de ordinære skårskjemaene. Du kan også
registrere koden på nettsidene – «Telltur.no». Kode for turen finner du på toppen
av hver tur. For deltakere i trillemålskonkurransen, vil koden stå på starttavla.
Dette er ikke den samme koden som står på toppen (for deltakere i den ordinære
konkurransen). Se beskrivelsene av turene for mer informasjon.
Sommervandringa starter tirsdag 21.juni og varer fram til 16.oktober (til og med
høstferien - uke 41). De som har tilstrekkelig med poeng i appen, eller leverer inn
det utfylte skårskjemaet til kommunen innen 1.november, vil få årets
sommervandringskrus sponset av Nord-Aurdal kommune. Det vil bli annonsert på
kommunens hjemmeside når krusene kan hentes. Barn under 16 år som oppnår
tilstrekkelig poengsum, er med i en egen premietrekning.
For mer utfyllende kart og beskrivelser av alle turmålene:
www.nord-aurdal.kommune.no
Vi vil gjerne ha foto fra turene du går. Kanskje det kan pryde årets kopp? Foto
sendes: kristi.westerbo@nord-aurdal.kommune.no
GOD TUR!

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
1 Fullsennknatten (1080 moh.)

Mål

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål skisenter og fortsett på Svarthamarvegen (bomveg).
Følg vegen inn til Helleset bru, ta til venstre og kjør Raneisstølvegen forbi stølene på
Helleset og videre til Ranheimsstølen.
Parkering: Ved Ranheimstølen, ta til høyre og kjør opp til den øverste stølen. Her er det
noen parkeringsplasser. Starttavla står ved parkeringen.
Turbeskrivelse: Gå stien oppover lia. Stien blir tydeligere opp mot toppen. På turen passerer
du Tjuvkjellern, hvor det etter sagnet skal ha holdt til en tjuv. Følg stien helt opp til varden,
som ligger så vidt innenfor Øystre Slidre sin kommunegrense.

Tidsbruk: ca 2 timer t/r (4,4 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 35

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
2 Bjørgovarden (1138 moh.)

Mål

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den
siste strekningen.
Parkering: Parkering på høyre side rett før avkjøringa til Danebu Kongsgård.
Turbeskrivelse: Følg Danebuvegen som går over i Storstølvegen til enden av hyttefeltet.
Starttavla finner du underveis rett etter en vegbom. Ved enden av hyttefeltet, går vegen over
til sti ved Venevatnet. Ta den merkede stien som går til venstre og følg denne mot
Kringlestølen og videre opp til Bjørgovarden. Følg samme sti tilbake, eller alternativ rute.
Alternativ tilbakerute: Når du kommer til Kringlestølen, kan du ta en sti som går mer rett
fram (i stedet for til venstre) mot vannet Frenningen. Følg stien langs bakken ned til
parkeringen, evt om du ønsker å gå til Fjellenden først.

Tidsbruk: 3-4 timer t/r (12 km)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 40

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
3 Tapptjerndalen *

Mål

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka
Svarthamar. Følg stølsveg ca 25 km. Når du har passert brua over Folda, tar du til venstre i 2.
vegkryss.
Parkering: Parker 150 m fra krysset på venstre side ved en støl.
Turbeskrivelse: Fra parkeringsplassen følger du DNT-merka sti nordover og oppover
bjørkelia. Etterhvert er du oppe i snaufjellet. Etter ca. 45 minutter deler stien seg i to. Ta til
høyre. Denne er T-merka, og godt synlig innover snaufjellet. Etter ca. en times gåing videre,
kommer du til et høgdedrag der stien stuper ned i Tapptjerndalen. Nede i dalen står det ei lita
fjellbu, med enkle overnattingsmuligheter. 50 m oppe i dalsida er det innfelt ei lita
minneplate i fjellet, for å minnes to soldater som falt der under krigen.
Trillemål: Fra Svarthamar er det en fin trilletur opp til Susstølen og ned igjen. Kode for
trillemål finner du på starttavla.
Mulig rundtur: Skriulægerknatten er et annet turmål i årets konkurranse, som man kan
kombinere – beregn i så fall mesteparten av dagen. Gå østover mot Djuptjernkampen,
heimom Djuptjerna og videre til Skriulægerknatten. Retur til Svarthamar.

Tidsbruk: 5 timer t/r (12,4 km)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 45

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
4 Skriolægerknatten * (1112 moh.)

Mål

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka
Svarthamar. Følg stølsveg ca 25 km til DNT-hytta i Svarthamar.
Parkering: Parker utenfor DNT-hytta i Svarthamar.
Turbeskrivelse: Start med å gå rett mot øst, forbi den siste stølen på stølslaget, og videre
østover på grei sti. Etter ca 3 km krysses elva Reina på bru. Straks dukker felægeret
Smørhamar opp, men her passerer du på nedsida av vollen og fortsetter videre mot øst. Ca 1
km etter Smørhamar ligger Skriolægret innunder Skriolægerknatten. Til venstre går det her
sti opp fjellsiden rett vest for husa i Skriolægret (litt vått terreng). På toppen vil du se
”Tusenårsvarden”. Denne ble reist 14. august 1999, og avduka 13. september 2003.
Trillemål: Fra Svarthamar er det en fin trilletur opp til Susstølen og ned igjen. Kode for
trillemål finner du på starttavla.
Mulig rundtur: Har man hele dagen, kan turen kombineres med et annet turmål i årets
konkurranse; Tapptjerndalen. Gå da nordover mot Djuptjerna og Djuptjernkampen, så
vestover til Tapptjerndalen. Retur til Svarthamar.

Lengde: 10,6 km t/r (5 timer)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 45

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
5 Kvitmøsaknatten * (725 moh.)

Mål

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, kjør opp Månovegen ca 2,5 km til du passerer elva.
Parkering: Langs vegen.
Turbeskrivelse: Følg merket sti som begynner på oversiden av veien og følg sørsida av elva
oppover til toppen. Nyt utsikten fra toppen. Det finnes flere alternative veger ned igjen. Felles for
alle er at du går videre innover/bak Kvitmøsaknatten. Følg stien mot høyre.
Alternativ 1: (merket rødt). Gå til høyre og inn på stien som du fulgte oppover til Kvitmøsaknatten.
Alternativ 2: (merket blått) På sørsida av Klemmeflata går det en større veg. På høyre side der
vegen begynner, går det en sti nedover. Denne stien bringer deg til toppen av Skaveldbygda. Følg
deretter Månovegen nedover igjen.
Alternativ 3: (merket grønt) Følg grusvegen sørøstover fra Klemmeflata. Ta nedover til høyre der
denne vegen kommer inn på en annen grusveg. Du kommer her til Stabbur Amfi øverst i
Skaveldbygda. Følg deretter Månovegen nedover igjen.
Turen er kun merket opp til toppen.
Trillemål: Fra starttavla er det fint å trille bortover Månovegen og oppover vei markert med grønt i
kartet over. Kode for trillemål finner du på starttavla.

Tidsbruk: 1 time t/r (rød), 750 meter til toppen
Barnevennlighet: Middels – (noe bratt)
Poeng: 30

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
6 Valaberget (800 moh.)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Aurdal, kjør opp Danebuveien ved Aurdal kirke og kjør i 900m
til Petersborgsvingen (første skarpe svingen til høyre). Det står et P-skilt her ved
innkjørselen til gården Hjelle.
Parkering: Innkjørselen til gården Hjelle. Alternativ parkering lenger opp i Danebuvegen
der veg tar av mot gården Hjellebråten.
Turbeskrivelse: Gå over brua og følg skilting mot høyre oppover skråningen. Følg stien
langs elva opp til Jøvneknatten. Her er det flott utsikt over Aurdal. Fortsett videre innover.
Snart passerer du en grind - følg veien til venstre. Ta så til venstre på grusvei. Følg skilting
mot Valaberget gjennom gården Hjellebråten, der du passerer en grind etter en gammel
tømmerstue. Gå opp langs jordet bak en garasje, og følg stien videre oppover til du kommer
til Valaberget. Her kan du nyte utsikten over Vestringsbygda og Aurdal. Returner til
Hjellebråten og følg grusvei tilbake mot Danebuveien, og ned igjen til parkeringen.
Alternativt kan du gå ned samme vei du kom opp, men denne er svært bratt.

Tidsbruk: ca 2-3 timer (6,3 km rundtur)
Barnevennlighet: Middels (bratt)
Poeng: 35

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
7 Synet v/ Vaset * (1137 moh.)

Kjørebeskrivelse: Fra E16, ta av ved Ulnes kirke og følg skilt til Panoramavegen og Vaset.
Etter ca. 4,5 km oppover i Hippesbygda, ta av til venstre på Einarsetvegen ved Bergheim
transport og fortsett mot Brattåsen (bomvei). Etter at du har passert Einarset, kjører du 2,5
km videre. Halvveis passeres Kvannestølen, hvor man også kan gå fra (se alternative ruter).
Parkering: Parker på ei parkeringslomme/rasteplass til høyre for vegen.
Turbeskrivelse: Følg bred, merket sti til venstre mot Synet. Fordelen med denne stien er at
du har bedre utsikt hele veien – mindre skogsterreng. På toppen finner du ei sikteskive som
angir avstanden til alle fjelltopper du har i horisonten rundt deg. Fantastisk utsikt.
Alternative ruter:
1. Samme veg, men parker 1,2 km før ved Kvannestølen, og følg merket sti til toppen.
2. Bomveg fra Vaset til Gomostølen. Gå herfra forbi Skørvestølen, Nystøl og
Kvannestølen og opp på toppen.
3. Samme som nr. 2, men kjør helt inn til Nystølen, og gå herfra til toppen.
4. Bomveg fra Hovrud i Lobygda til Breiset, gå derfra nordover.

Tidsbruk: 2-2,5 timer t/r (4,2 km t/r)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
8 Valtjednknatten * (1061 moh.)

Mål

Kjørebeskrivelse: Kjør E16 til Ulnes. Ta av til venstre på Panoramaveien, og følg denne til
Vaset (rett før Brennabu). Ta til venstre mot Gomobu, og kjør på bomveg innover fjellet til
Valtjednstølen. Hvis du ønsker å sykle et stykke, kan du parkere ved Gomobu eller
Brennabu, og sykle 5 km inn til Valtjednstølen. Starttavle står ved parkering 2.
Parkering: Parkering langs vegen ved foten av Valtjernknatten.
Turbeskrivelse: Følg sti som går opp til toppen. Nyt matpakka og en fantastisk 360 graders
utsikt. Følg sti videre ned mot Valtjednstølen, og tilbake til parkering, om du ønsker en
rundtur. Denne er også slakere.
Trillemål: Det er fint å trille i begge retninger i dette området. Kode for trillemål står på
starttavla.

Tidsbruk: 1 timer t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal

9 Vardakamben * (725 moh.)

Mål

Parkering: Det anbefales å parkere ved Valdres folkemuseum, da det for tiden pågår
anleggsarbeid i Fagernesparken.
Turbeskrivelse: Fra museet - gå mot Fagernes sentrum, men ta til venstre opp lokal vei mot
Nesjordet. Følg skiltene gjennom bebyggelsen opp til starttavla for turmålet (øverst i
boligfeltet). Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Fin utsikt utover Fagernes. Følg skilt videre
opp til Vardakamben – svært bratt enkelte steder.
Alternativ rute: Fra Valdres Auto ved Bygdinvegen, følger du skilt direkte opp til
Vardakamben (mindre bratt). Man kan også gå via Kviteberg, som tegnet inn i kartet over.
Det finnes svært mange stialternativer i dette området.
Trillemål: Det er fint å trille langs kulturstien ved Neselva, ved Valdres folkemuseum og
opp veien til Nesjordet. Kode for trillemål står på starttavla øverst i boligfeltet.

Tidsbruk: ca. 1,5-2 timer t/r
Barnevennlighet: Middels (bratt)
Poeng: 35

Sommervandring 2022 – Nord-Aurdal
10 Hoksetberget * (860 moh.)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør mot Skrautvål. Ta til høyre opp
Svarthamarvegen, rett etter Skrautvål kirke. Følg vegen til Valdres Skisenter.
Parkering: Ved Valdres Skisenter, parkeringsplass på høyre side av vegen.
Turbeskrivelse: Fra parkeringen, ta til høyre på skogveg/lysløype, og følg traseen ca 2,4
km. Rett ved kraftlinja, følg skilta sti inn til høyre mot Hoksetberget, ca 450 meter. Gå
tilbake samme veg, eller kombiner med en lenger tur til Køltjednet og Glennatind. Ønsker
man å gå på grusveg, kan man i stedet følge Svarthamarvegen og Jodokkvegen de første 2,5
km, til der lysløypa krysser 90 grader på Jodokkvegen. Følg deretter lysløypa 200 meter, så
sti til høyre inn til Hoksetberget.
Trillemål: Fra Valdres Skisenter, følg Svarthamarvegen ca 250 meter, og ta til høyre på
Jodokkvegen. Følg denne ca 2 km til du kommer til Storfjorden. Der går det ei bru over til ei
øy. Her er det nydelig utsikt. Kode for trillemål finner du på starttavla.

Tidsbruk: 1,5-2 timer t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Vil du få ditt bilde på årets kopp? Send inn ditt
fineste bildet fra årets sommervandring!

Vinnerbildet - 2020

Vinnerbildet - 2018

Vinnerbildet - 2016

Vinnerbildet - 2019

Vinnerbildet - 2017

Vinnerbildet - 2015

GOD TUR ☺
Hilsen Nord-Aurdal
kommune

