Sommervandring 2017

Vi har rydda, skilta og
lagd kart! God tur
alle sammen 

Skreolægerkampen

I år er det valgt ut 10 turmål rundt om i kommunen, der 4 stk er
tilrettelagt som trillemål (2 av dem også for el.rullestol). I årets
sommervandring har barna fått prioritet, der omtrent samtlige
turmål har høy barnevennlighet. Du henter poeng på hver tur du
går. 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, el.rullestol, ulike
funksjonsnedsettelser osv, og her må du samle 150 poeng for å få
krus. Pga bomveg, er ikke alle trillemålene passende for rullestol.
Sommervandringa starter mandag 19.juni og varer fram til 8.oktober
(til og med høstferien). De som har tilstrekkelig med poeng og sender
inn det utfylte skårkortet til kommunen innen 23.oktober, vil få årets
sommervandringskrus sponset av Nord-Aurdal kommune. Det vil bli
annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes. Vi vil
også i år trekke premier fra bøkene på noen av turmålene. Barn under 16
år som oppnår tilstrekkelig poengsum, er med i en egen premietrekning.
Ved hvert turmål finnes det en postkasse med turbok merket
«Sommervandring – Nord-Aurdal» for å skrive inn dato og navn for
besøket.
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 2017 – Nord-Aurdal
1 Falken (1185 moh)

Kjørebeskrivelse: Kjør Fv 51 i retning Gol, passer fylkesgrensen over de lange slettene.
I enden av slettene tar det av en vei til venstre - rett før informasjonstavle for Golsfjellet. Ta
inn her retning: Brenn - Aasgaard. Etter ca. 1 km kommer en bom ved et veikryss. Hold til
venstre og kjør helt inn til Hølstølen innenfor Aasgaard ca. 3-4 km til veien stopper – her
kommer vinterløype opp fra Sanderstølen.
Parkering: Parkering langs veien.
Turbeskrivelse: Følg veien videre fremover så langt den går. Veien ender ved ei hytte/seter
hvor du skal ta sti til høyre rett før gjerdet, og opp gjennom noe bjørkekratt. Følg deretter sti
naturlig opp på fjellet.

Tidsbruk: Ca 2 time t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25
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2 Binnhøvdknatten (1165 moh)

Kjørebeskrivelse: Ta av E16 ved Aurdal kirke og kjør mot Danebu. Husk bompenger. Ved
Damtjern, ta til venstre mot Aurdal fjellkirke. Ta videre til venstre i første avkjøring etter
fjellkirka og kjør frem til bom (6-7 kilometer fra E16).
Parkering: Parker ved bommen.
Turbeskrivelse: Følg bilvei skiltet mot Binnhøvd ca 15 minutter. Når veien slutter fortsetter
sti. Herfra bruker man ca 30-40 minutt til Binnhøvdknatten. Gå samme vei tilbake, eller gå
via Engan og sti til Binnhøvd. Viktig med vanntette fjellsko!

Tidsbruk: Ca 2 timer tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30
Alternativ rute: Ta av E16 i rundkjøringa ved Leira og kjør opp mot videregående, men
følg Månovegen videre oppover. Ta av til venstre mot Pilset (bom 50 kroner). Følg veien til
et kryss, der vei mot Fjesli går til høyre. Parker ved krysset (ca 11 kilometer fra E16).
Turbeskrivelse: Følg merket sti langs Fjeslitjernet. Etter ca 10 minutter går stien gjennom
et hyttetun og over ei elv. Husk vanntette fjellsko.

Ca 2,5 timer tur/retur
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3 Køltjednet* (804 moh)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør opp Garlivegen, videre opp
Raneisvegen, og til høyre opp Steinsetbygdvegen til bedehuset i Ranheimsbygda (på høyre
side ca 100 m ovenfor Ranheimskrysset).
Parkering: Parker ved bedehuset.
Turbeskrivelse: Kryss veien og følg merket sti opp gjennom skogen mot Kvednatjednet.
Ved Kvednatjednet har du to valg; til høyre over bru til grusveien, som du følger inn til
Køltjednet, eller til venstre som går på merket sti hele veien inn (OBS: noen våte partier).
Trilletur: Fra bedehuset, følg Steinsetbygdvegen videre opp bygda til Sustjednet. Ta til
venstre ved saga, og følg grusvei gjennom bommen inn til Køltjednet. Denne turen er på ca
3,5 km hver vei. Ved Køltjednet er det de senere årene blitt tilrettelagt med blant annet
gapahuk og utlån av kano. Dette er et veldig familievennlig turmål, til glede for store og små.

Tidsbruk: 5,4 km t/r (2-3 timer)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 35
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4 Synet v/ Vaset (1137 moh)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 kjør Panoramavegen fra Ulnes mot Vaset, men ta av til venstre
med en gang du kommer opp i Hippesbygda (ved Bergheim Transport). Kjør bomveg opp
gjennom Mørken forbi Liaset og Einarset til Kvannestølen.
Parkering: Parker ved Kvannesstølen.
Turbeskrivelse: Følg merket sti til venstre mot Synet. Kryss en hytteveg og følg denne rett
fram. På steinvarden finner du turkasse med bok. På toppen finner du også en retningsplate
som angir avstanden til alle fjelltopper du har i horisonten rundt deg. Fantastisk utsikt.
Alternative lengre ruter:
1. Bomveg fra Vaset til Gomostølen. Gå herfra forbi Skørvestølen, (Rognås) Nystøl og
Kvannestølen og opp på toppen.
2. Bomveg fra Vaset forbi Gomostølen og kjør til venstre til (Rognås) Nystøl. Gå herfra forbi
Kvannestølen og opp på toppen
3. Bomveg fra Hovrud i Lobygda til Breiset, gå derfra nordover. Denne turen kan
kombineres med «Breiset rundt» - et annet turmål i årets sommervandring.

Tidsbruk: Ca 1 time tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30
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5 Leirin**

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør Skrautvålsvegen opp til Skrautvål. Ta
av til høyre ved skola og følg skilt til Valdres skisenter.
Parkering: Ved Valdres Skisenter.
Turbeskrivelse: Fra Valdres Skisenter, 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. Kassa står plassert på brua. Nyt utsikten!

Tidsbruk: 1,5 timer t/r (5,5 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25
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6 Skreolægerkampen (1112 moh)

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka
Svarthamar (50,-). 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 Skreolægeret innunder Skreolægerkampen. Til venstre går det
her sti opp fjellsiden rett vest for husa i Skreolægeret (litt vått terreng). På toppen vil du se
”Tusenårsvarden”. Denne ble reist 14. august 1999, og avduka 13. september 2003. Her
finner du postkasse med sommervandringsbok.

Lengde: 12 km tur/retur (5 timer)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 45
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7 Fodneskampen*

Kjørebeskrivelse: Fra Fagernes, kjør fylkesveg 51 Bygdinvegen mot Beitostølen – ca 7 km.
Før Fossen camping, ta av til venstre i krysset som går opp til Rebne miljøstasjon og Vestre
Slidre (Rogndokkvegen). Etter ca 1 km, ta avkjøring til venstre på Ranterudvegen, og kjør
400 meter til du kommer til et kryss der en skogsbilveg går opp til høyre.
Parkeing: Parkering ved veikrysset.
Turbeskrivelse: Fra krysset, gå gjennom bom og følg skogsbilveg opp til høyre. Bratt
stigning opp til turkasse, som står plassert der vegen gjør en skarp høyresving (etter ca 3 km)
Flott utsikt ut på kanten, men pass på barn og hunder, for her er det stupbratt. Litt lenger opp
langs vegen er et annet flott utsiktspunkt. Det er mulig å komme fram med barnevogn, men
man må i så fall løfte vogna over bommen ved start.

Tidsbruk: ca 2-3 timer t/r
Barnevennlighet: Middels (bratt stup)
Poeng: 30

Sommervandring 2017 – Nord-Aurdal
8 Rishøvda (1009 moh)

Kjørebeskrivelse: Fra E16, ta av mot Vestringsbygda. Kjør Fylkesveg 262 til
Mønin/Mønabrue øverst i bygda (på sørsida av Åbjøra). Kjører du Fv 51 oppover Åbjør, ta
til venstre på den 3. avkjøringen til Vestringsbygda. Ved Mønabrua, kjør inn på Pardisvegen
(grusveg), 50 kr i bom. Etter 1,5 km, ta opp til venstre ved kontainer på Nysetvegen, og kjør
ca 3 km til et stort kryss (Knutsfetvegen).
Parkering: Parkering ved veikrysset (veien videre er privat).
Turbeskrivelse: Følg Knutsfetvegen ca 400 meter og ta til venstre der vegen deler seg som
en Y. Følg grusvegen ca 1100 meter. Den svinger mot høyre de siste 100 meterne.
Ta av til venstre like etter 2-3 hytter på venstre side. Følg stig ca 400 meter opp mot toppen.
Første del av denne turen er aktuell som trillemål, med flere fine utsiktspunkt på veien. God
tur!

Tidsbruk: ca 1,5 time t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25
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9 Jutulen (1059 moh)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Fagernes, kjør mot Fagernes lufthavn Leirin, Kjør til Nythun
høyfjellstue, og ta av på bomvei til høyre til Jøtulstølen (ca 5,5 km fra bommen).
Parkering: Parkering rett før Jøtulstølen.
Turbeskrivelse: Følg veien til Jøtulstølen, og ta av på sti opp mot venstre. Etter ca 800 m
kommer et stikryss der sti fra Tveitastølfjellet kommer innpå. Ta sti til høyre videre opp til
varden på toppen, og nyt utsikten!

Tidsbruk: 1,5 time t/r (1,5 km)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 30
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10 Breiset**

Kjørebeskrivelse: Fra Leira, kjør Lovegen til Heggelund. Kjør opp til Hovrudbygda
(bomveg), og videre oppover. Når du kommer ut av skogen kommer du til et kryss (ca 25 km
fra Leira).
Parkering: Parker ved krysset.
Turbeskrivelse: Starttavla står ved «Heimåsgrinda» akkurat der vegen deler seg. Følg veien
til høyre. Her passerer du etter hvert Heggelundstølen, der man kan ta av mot Synet. Hold til
venstre, kassa står øverst på stølen ved «Hovrudmarke» omtrent halvveis på runden. Følg
veien videre rundt tilbake til starttavla. Siden dette er en rundtur kan man selvfølgelig gå
motsatt vei. På bilvegen ned igjen anbefales det å stoppe for nydelig utsikt over
Fagernes/Leira.

Tidsbruk: Ca 45 min (2,5 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25

Lær hele Valdres å kjenne
Last ned «Ut på tur i Valdres»

direkte fra

Et produkt levert av

UT PÅ TUR
ALDRI SUR! 
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