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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.  

Pga koronasituasjonen, vil det i år ikke være turkasser med bøker å skrive 

seg inn i. Vi har også begrenset bruk av turmål-pilskilt. I stedet for vil det 

på hver starttavle stå en kode, som du registrerer inn i skårskjemaet. Alle 

turene som er valgt ut i år er toppturer, og er fra før godt skiltet. En fordel 

med at turkodene står på starttavla, er at dette øker antallet turer 

tilgjengelig for de som går trillemål. Noen av turene er «trille-

fremkommelige» et stykke opp mot toppen, eller så er det fine trilletur-

alternativer i nærheten av starttavla der turkoden står. Se beskrivelsene 

av turene for mer informasjon. Vi oppfordrer alle til å følge generelle 

smittevernsregler; Hold god avstand, ha god håndhygiene, ta minst 

mulig på tavler/skilt osv. 

Sommervandringa starter mandag 22.juni og varer fram til 11.oktober 

(til og med høstferien - uke 41). De som har tilstrekkelig med poeng og 

leverer inn det utfylte skårskjemaet til kommunen innen 25.oktober, 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!

  

http://www.nord-aurdal.kommune.no/
mailto:kristi.westerbo@nord-aurdal.kommune.no


 



 

    Sommervandring 2020 – Nord-Aurdal 

 

1 Smørlitoppen (1160 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 kjør inn til gamle Leira sentrum og opp Månovegen. Følg 

bomveg til Pilset, og videre til Søre Smørlie. 
 

Parkering: Parkering ved Søre Smørlie.  
 

Turbeskrivelse: Gå opp hyttevegen og følg denne til enden hvor den går over i en sti til 

høyre. Starttavla står like ved der stien begynner – husk å registrere turkoden i 

skårskjemaet. Denne stien er tydelig merket, og starter flatt før den stiger jevnt. Følg stien 

hele veien til toppen. Returner samme vei tilbake til parkering.  

 

Rundtur: Ønsker du en lengre tur kan du ta en omveg ned igjen. Fortsett da sti sørover i 

retning Binnhovdknatten, over Store myran. Ta av sti til høyre, på nordsiden av 

Fjesliknatten, og fortsett videre til Pilset. Følg bilvei tilbake til Søre Smørlie. 

 

Trillemål: Veldig fin tur å gå på grusvegen fra Søre Smørli mot Smørlitjernet, hvor du 

finner en fin rasteplass. Husk å registrere turkoden som står på starttavla. 

 

Tidsbruk: 2-3 timer (7 km - rundtur) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 
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2 Makalaus (1099 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 kjør mot Vestringsbygda, og følg veien opp bygda mot Gol. Ta 

av på bomveg ved Mønin rett før brua, og følg denne veien til Pardis. Ta av til venstre 500 

meter før enden av Pardisfjorden, og kjør til Eidvasstølen (skiltet). 

 

Parkering: Begrensede parkeringsplasser ved Eidvasstølen. 

 

Turbeskrivelse: Starttavla står ved parkeringsplassen – husk å registrere turkoden inn i 

skårskjemaet. Følg grusveien til høyre som runder høyresiden av ei hytte, og over en bro ved 

Eidvatnet. Gå videre østover gjennom skogen forbi Makalaussætre og opp på snaufjellet til 

toppen. Nydelig utsikt.  

 
 

Tidsbruk: 2 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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3 Synet v/ Breiset (1137 moh) 

 

Kjørebeskrivelse: Fra Leira, kjør Lovegen til Heggelund. Kjør opp Hovrudbygda (bomveg), 

og videre oppover til Breiset (ca 25 km fra Leira). Ut av skogen, kommer du til et kryss 

(Heimåsgrinda). Ta til høyre her og kjør ca 1,3 km til Heggelundstølen. Starttavla står like 

ved vegen der skogsvegen mot Synet starter. Turkoden står på starttavla – registrer denne 

inn i skårskjemaet.  

 

Parkering: Parker ved veien.  

 

Turbeskrivelse: Ta skogsvegen til høyre, skiltet til Brattåsen, og følg denne i ca 2,5 km. Gå 

videre over på sti til høyre, og hold til høyre ved alle stikryss til du når steinvarden på 

toppen. Her finner du også en retningsplate som angir avstanden til alle fjelltopper du har i 

horisonten rundt deg. Fantastisk utsikt.  

 

Trillemål: «Breiset rundt» er en fin tur på stølsveg som er ca 2,7 km. Siden det er en rundtur 

kan du gå begge veier. Her kan du parkere ved «Heimåsgrinda» og gå runden – enten mot 

venstre eller høyre (rett fram). På starttavla, som står der skogsvegen begynner mot Synet, 

finner du turkoden. Registrer denne inn i skårskjemaet. 

 

Tidsbruk: 2-2,5 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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4 Høgesyn v/Åbjør (900 moh) 
 

 
 

 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av mot Fv 51 mot Gol. Følg veien i ca 8 km til du kommer til 

en åpen plass til høyre. Starttavla står ved parkeringen – registrer turkoden i skårskjemaet. 

 

Parkering: God plass til parkering rett ved hovedveien.  

 

Turbeskrivelse: Ved parkeringen går en skogsbilvei oppover og innover skogen. Følg denne 

veien helt fram til du ser skilting til venstre, og følg videre på sti. Ta til venstre igjen, og følg 

en noe bratt sti opp til Høgesyn. Nyt utsikten!  

 

Trillemål: Fra Starttavla og opp skogbilvegen kan man nesten gå helt til toppen. Langs 

veien passerer du noen fantastiske utsiktspunkt utover dalen. Husk å registrere turkoden, 

som står på starttavla! 
 

Tid: Ca 2 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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5 Tveitastølfjellet v/ Nythun Høyfjellstue (1000 meter’n) 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av mot Fagernes lufthavn, kjør til Nythun Høgfjellsstue og 

parker her. 

 

Parkering: Ved Nythun Høgfjellstue. For en kortere tur, kan man parkere lenger inn mot 

Tveitastølen. Husk at turkoden står på starttavla ved Nythun. 

 

Turbeskrivelse: Starttavla står ved bommen. Følg stølsveien til «Tveitastølen – Jutulen» på 

bomvei inn mot parkering for Tveitastølen, ca 2,5 km østover. Gå forbi Kruk – Hibakk og til 

Tveitastølen. Ta så til venstre ca 100 m fra parkering inn på hyttevei. Videre ta til høyre og 

følg stien ca 100 m, følg skilt og rødmerking på stein opp på Tveitastølsfjellet til 

krigsminneskilt. Nyt en flott rund skue over mange fjell. Husk å registrere turkoden, som 

står på starttavla, inn i skårskjemaet. 

 

Trillemål: Denne turen er et ideelt trillemål, der du kan gå hele veien fra Nythun og inn til 

Tveitastølen. Husk å registrere turkoden.  
 

 

Tid: ca 2 timer t/r 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 
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6 Skardåsen (1071 moh) 
 

 

Kjørebeskrivelse: Ta av fra Fagernes mot Skrautvål. Følg skilting til Valdres Skisenter.  

 

Parkering: Ved klubbhuset på Valdres skisenter. 

 

Turbeskrivelse: Starttavla står ved klubbhuset. Husk å registrer turkoden i skårskjemaet. Følg 

skilt til Trugebakk som står ved standplass. Følg grusveien som går langsmed gamle lysløypa ca 1 

km. Ta til høyre når grusveien deler seg. Etter påfølgende venstresving går turen over på sti. Ta 

gjerne sykkel inn til der stien starter. Følg skilting til Stufset som tar av til høyre. Denne stien følges 

forbi Røydalen, helt opp til Trugebakk. Følg stien videre opp til Skardåsen. Det kan være en fordel å 

snu seg og se tilbake i kryssa når en går oppover, slik at en kjenner seg igjen på tur ned igjen. Turen 

er også ypperlig for erfaren offroadsykling. Stien er tydelig og gresskledd nesten uten stein – noen 

korte våte partier. Siste 400 m mot Skardåsen anbefales det å sykle skitraseen. Følg merka sti til 

toppen av Skardåsen. Nydelig panoramautsikt over store deler av Valdres!  

 

Trillemål: Fra Valdres skisenter er det mange muligheter for fine turer langs grusveiene i området. 

Du kan f.eks gå mot Leirin. Følg Svarthamarvegen et lite stykke innover. Ta til høyre på 

Jodokkvegen og følg denne ca 2 km til du kommer til Storfjorden. Der går det ei bru over til ei øy. 

Nyt utsikten! Husk å registrere turkoden som står på starttavla inn i skårskjemaet (står ved 

klubbhuset).   
 

Tidsbruk: 3 time t/r  

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 40 
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7 Fullsennknatten (1080 moh) 

 

 

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. Husk å registrere turkoden i 

skårskjemaet. 

 

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 1 time (3,5 km t/r) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 
 



 

Sommervandring 2020 – Nord-Aurdal 

 

8 Kviteberg (543 moh) 

Parkering: Fagernes sentrum, evt. Valdres Folkemuseum 

 

Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (Turistinformasjonen). Følg 

strandpromenaden vestover langs vannet, gjennom parken og over gangbru. Gå 

ca 100 meter langs E16 mot Fagernes Camping, men ta til høyre opp lokal vei 

mot Nesjordet. Følg skiltene gjennom bebyggelsen opp til kartoppslaget for 

turmålet. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. For en alternativ rute som er 

mindre bratt kan man gå opp ruten som er beskrevet nedenfor under «mulig 

rundtur». Husk å registrere turkoden, som står under. 
  

Mulig rundtur: Returner på sti mot nord, forbi to kilder, senere ned til høyre 

mot Valdres Auto. Følg fortauet ved Bygdinvegen ned til brua.  

 

Trillemål: Det er en hyggelig og fin tur å trille ned Nesjordet og langs 

strandpromonaden i Fagernesparken, og videre på gang- og sykkelvegen mot 

Leira. Husk å registrere turkoden, som står under.  
 

Lengde: ca. 1,5 time (rundtur) 

Barnevennlighet: Middels (Høy, hvis går fra Valdres Auto) 

Poeng: 30 
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9 Djuptjednknatten (1325 moh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 følg FV 204 mot 

Leirin Lufthavn fra Fagernes/Leira, veien går 

forbi Nythun og Steinsetbygda i Nord-Etnedal 

kjør ca 4 km forbi Lenningen. 

Parkering: Ved vegkrysset/bommen mot 

Tronhus. 

Turbeskrivelse: Gå ca. 2 km på vegen til 

Tronhus. Ved Tronhus, ta stien til høyre mot 

Solskiva/Djuptjednknatten. Gå ca. 2 km på stien 

opp bjørkelia. Gå deretter på snaufjellet ca. 5 km 

langs stien vest for Solskiva fram til toppen av Djuptjednknatten. Husk å registrere 

turkoden, som står på starttavla, inn i skårskjemaet. 

Tidsbruk: ca. 4 timer  

Barnevennlighet: Middels  

Poeng: 45 

 

Kart under: Kjørebeskrivelse 
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10 Hovsjøen (øst) v/Dalen (912 moh) 

 

Kjørerute: Fra E16 i Fagernes sentrum, følg skilting til Skrautvål og videre til Valdres 

skisenter. Følg bomveien ca 12 km. I kryss der det ikke står Svarthammar, følger du den 

veien som ikke er skiltet (følg hovedvei).  

Parkering: Parker på Dalen.  

Turbeskrivelse: Fra parkeringen, følg stølsveien videre til fots. Ta første stølsvei til venstre 

og gå gjennom hyttefeltet. Starttavla står i dette krysset. Veien går etterhvert over på sti. Følg 

denne til du er i enden på Hovsjøen. Her er det en nydelig rasteplass og flott utsikt og 

badeplass (langgrunt). Husk å registrere turkoden som står på starttavla, i skårskjemaet. 

Trillemål: Store deler av denne turen går på stølsveg, og er tilgjengelig for 

barnevogn/el.rullestol osv. Siste hundre meter er litt mer ulendt, men fortsatt 

fremmkommelig for «sportslig» barnevogn. Her er det lagt ut klopper. Rett før Hovsjøen, 

ligger et annet vann «Abborvatnet» på venstre side. Her er det også nydelig å raste. Husk å 

registrere turkoden. 

Tidsbruk: 1 -1,5 time tur / retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 25 



 



 

Vil du få ditt bilde på årets kopp? Send inn ditt 

fineste bildet fra årets sommervandring! 

 

 

 

 

 

 

Vinnerbildet - 2019 

Vinnerbildet - 2018 

Vinnerbildet - 2017 

Vinnerbildet - 2016 

Vinnerbildet - 2015 

Vinnerbildet - 2014 



 

 

 

 

GOD TUR  

 

Hilsen Nord-Aurdal 

kommune  


