Sommervandring 2015 - Nord-Aurdal
I år er det valgt ut 13 turmål rundt om i kommunen vår, der 10 stk
er ordinære turer, og 3 stk er trillemål. Du henter poeng på hver
tur du går. Du kan gå flere turer til samme turmål om du ønsker
dette. For å få krus må du min. ha 5 ulike turmål med til sammen
minst 220 poeng. Barn under 12 år trenger kun 150 poeng.
Trillemålene (merket *) passer for folk med barnevogn, el.rullestol,
ulike funksjonsnedsettelser osv, og her må du samle 150 poeng for å
få krus. Du vurderer selv hvilken del av konkurransene du ønsker å
delta på.
Sommervandringa starter mandag 22.juni og varer fram til 4.oktober
(til og med høstferien). De som har tilstrekkelig med poeng og sender
inn det utfylte skårkortet til kommunen innen 20.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. Også i år har vi en egen barnehagekonkurranse, der
beste barnehage får en FIN premie.
Ved hvert turmål finnes det en postkasse med turbok merket
”Sommervandring – Nord-Aurdal” for å skrive inn dato og navn for
besøket.
For å markere at 2015 er et krigsminneår, er mange av turene valgt i år
knyttet til hendelser fra krigen. Les mer om dette i turbeskrivelsene.
For mer utfyllende kart og beskrivelser for 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 2015 – Nord-Aurdal
1 Makalaus 1099 moh

Parkering

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: 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.
Alternativ rute: Man kan også gå til Makalaus fra Stavadalssiden. Dette er en litt lengre tur,
men slakere.

Tidsbruk: 2 timer tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Sommervandring 2015 – Nord-Aurdal
2 Vardakamben 745 moh

Parkeing: I parken ved Fagernes sentrum, eller ved Valdres Folkemuseum.
Turbeskrivelse: Fra Fagernes sentrum, 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. Fin utsikt utover Fagernes.
Følg skilt videre opp til Vardakamben – svært bratt enkelte steder. Det finnes flere
alternativer ruter opp til Vardakamben. Se noen beskrivelser under. Mange av rutene til både
Kviteberg og Vardakamben er meget godt skiltet, ettersom det nå nylig har blitt satt opp
titals nye skilt for turene.
Alternativ rute: Fra Valdres Auto ved Bygdinvegen følger du skilt opp mot Kviteberg –
mindre bratt.
Mulig rundtur: Når man har kommet opp til Vardakamben kan man gå videre nordover og
komme ned igjen på hovedveien (Bygdinvegen). Her finnes det ulike stialternativer. Følg
veien og Neselva ned igjen til sentrum.

Tidsbruk: ca. 2 timer / 4 km tur-retur.
Barnevennlighet: Middels/Lav
Poeng: 35
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3 Tveitastølsknatten v/ Nythun Høyfjellstue (1000 meter’n)

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av mot Fagernes lufthavn, kjør til Nythun Høgfjellsstue og
parker her.
Parkering: Nythun Høgfjellstue – betaling i resepsjonen
Turbeskrivelse: Start ved stølsveien til Tveitastølen – Jutulen på bomvei inn mot parkering
for Tveitastølen, ca 2,5 km. 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.

Tid: ca 2 timer t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 35
Historie fra krigen:
På Tveitastølsknatten finner du et krigsminnemerke i tre. Minneserket markerer plassen for
flyslipp av mat og våpen som skjedde 21.februar 1945.
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4 Storøya – Fagernes Camping* (trillemål)

P

Parkering: Ved parken i Fagernes sentrum
Turbeskrivelse: Fra parken, gå vest langs vannet over idrettsplassen og brua. Følg den nye
strandpromenaden mot Fagernes Camping. Gå gjennom campingområdet forbi
handicapbrygga og mot badestranda. Postkasse merket «sommervandring Nord-Aurdal» med
registreringsbok står ved en paviljong.
Alternativ tur: Gang og sykkelveien mellom Valdres Folkemuseum og Bjørgo er på over 18
km, og er forholdsvis flat hele veien. Her kan man finne mange fine turstrekninger, som
passer for alle.

Tidsbruk: 30 min tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 15
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5 Tapptjerndalen

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka Svarthamar
(50,- kr). Følg stølsveg ca 25 km. Når du har passert brua over Folda, tar du til venstre i 2. vegkryss.
Parkering: 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 på snaufjellet. Etter ca 45 minutter deler stien seg i to, ta til høyre. Denne er
ikke DNT-merka, men er godt synlig innover snaufjellet. Etter en liten 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. Postkasse med bok finner du her. 50 m oppe i dalsida er det innfelt ei
lita minneplate i fjellet, for å minnes to soldater som fall der under krigen (se historie under). Retur
samme veg som du kom, eller du kan gå mot øst mot Djuptjernknatten, heimom Djuptjerna, forbi
Skriulægerkampen og retur til Svarthamar. Beregn i så fall mesteparten av dagen til turen.

Tid: 3-4 timer tur/retur
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 45
Historie fra krigen:
I Tapptjerndalen var det under krigen ein trefning mellom ei lita norsk tropp på 5 mann og deler av
eit tysk kompani med navnet ”Allmenrausch”. Dei norske soldatane var på flukt frå tyskarane. Dei
hadde overnatta i den vesle fjellbua i Tapptjerndalen sumaren 1944 då dei vart overraska av
tyskarane. To av dei norske soldatane fall og ein vart såra. Dei tre som var i live greidde å flykte ned
til Helleseth. Der vart han som vart såra, teke hand om av ”tante Hjørdis”(dekknavnet til Margit
Meisdalshagen). Ho pleia den såra soldaten, med fare for eiga liv, til han kom seg på føtene att og
greidde seg sjølv. Les meir om dette dramaet i Jul Haganes si bok. ”Om det koster deg livet”.
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6 Skriulægret 979 moh

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka Svarthamar
(50,- kr). Følg stølsveg ca 25 km og 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 stig. 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 ligg
Skriulægeret innunder Skriulægerkampen. Her finner du postkasse med sommervandringsbok.

Lengde: 8 km tur/retur
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 35
Når du er på Skriulægeret bør du svinge oppom Skriulægerkampen som ligger på 1112 moh. Dette
blir 1-2 timer ekstra, men det er verdt slitet. Det går stig oppover fjellsida (i litt vått terreng) rett vest
for husa i Skriulægeret, eller du kan velge å gå litt mer rett mot toppen. Når du kommer opp, vil du
se ”Tusenårsvarden”. Denne ble reist 14. august 1999, og avduka 13. september 2003.
Historie fra krigen:
Inn mot fjellet på oversida av husa i Skriulægeret er det montert ei orienteringsplate om Norges
Kommunistiske partis illegale sentralforlegning under krigen 1943-44. Les mer om dette i Jul
Haganes sin bok ”Om det koster deg livet».

Sommervandring 2015 – Trillemål

7 Skaveldbygda* (trillemål)

P

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, kjør opp mot Valdres videregående skole, men ta til
venstre på grusvei mot Stabbur Amfi.
Parkering: Parker øverst i Månovegen ved/i nærheten av snuplass. Viktig når skolen starter
igjen at man ikke står i veien for at skolebussen får snudd.
Turbeskrivelse: Turmålskilt står rett innenfor ei grind ved snuplassen. Følg grusveien
østover. Det er et par litt bratte bakker på turen, så for rullestolbrukere må man ha elektrisk
rullestol og gjerne følge på turen. Postkasse merket «Sommervandring Nord-Aurdal» står ca
1 km innover ved et utsiktspunkt. Ca 10 meter forbi kassa går det en sti til høyre ned mot et
bedre utsiktspunkt – her kan det være vanskelig å komme fram med rullestol. Obs: litt bratt
ned mot kanten.

Tidsbruk: 40 min tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 20
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8 Karihuskampen

Parkering
alt rute

Parkering

Kjørebeskrivelse: Fra E16 gjennom Fagernes sentrum, ta av mot Fagerenes lufthavn og kjør
ca 5 km til Suskrysset. Ta til høyre her, og kjør ca 100 meter til bedehuset (Rødt hus)
Parkering: Ved bedehuset, evt ved Suskrysset (vis hensyn).
Turbeskrivelse: På venstre side av FV 204 står karttavle og skilt. Følg skilt og merking opp
til Minnesmerke. Se på ”Turstier i Ranheimsbygda” kart på tavle ved start for flere
turalternativer.
Alternativ rute: Kjør bil til saga vad Sustjern (vis hensyn ved parkering). Gå vegen mot
Køltjern, ta til venstre ved Kvendatjern over klopp, og følg merking til turkassa. Denne ruta
er ikke så bratt som den første.

Tid: Ca 1 time tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25
Historie fra krigen:
Vinteren 1939-1940 ble det etablert en luftvarslingspost på Karihuskampen, som skulle
varsle om det fløy fremmede fly over landet. Dette var i forbindelse med uroligheter mellom
flere land i Europa, og spesielt Vinterkrigen 1939-1940 mellom Finland og Sovjet. Det ble
satt opp ei litea vaktbu på Karihuskampen, slik at soldatene hadde en plass å sove mellom
skiftene. Det er satt opp en minnestein på stedet der vaktposten stod.
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9 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: Ved Kvannesstølen.
Turbeskrivelse: Følg merket sti til venstre mot Synet. Kryss en hytteveg og følg hytteveg
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 forbi Skørvestølen, (Rognås) Nystøl og
Kvannestølen,
2. Bomveg fra Vaset forbi Gomostølen, kjør til venstre til (Rognås) Nystøl, gå derfra forbi
Kvannestølen,
3. Bomveg fra Hovrud i Lobygda til Breiset, gå derfra nordover.

Tidsbruk: Ca 1 time tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25
(For flere turer i Ulnes viser vi til hefte ”Sommervandringar i Ulnes” av Jahn Børe Jahnsen, 2009. Ta
kontakt for heftet: Jahn Børe Jahnsen: 91 81 79 50)
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10 Gribbe - Tisleidalen 1057 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av Fv 51 mot Gol. Følg veien til du ser Tisleidalen kirke, og ta
av til høyre til Liaset.
Parkering: Liaset
Turbeskrivelse: Følg grusvei nordover, og etter ca 2,2 km ta til høyre på traktorvei opp mot
Gribbe. Ta samme vei tilbake, eller se alternativ rute. OBS: Kan være vått i perioder, bruk
støvler/fjellsko.
Alternativ rute:
Ta av på Tisleivegen og fortsett til Brattstølen Skisenter. Gå opp til Brattstølen og følg sti
nordvestover (forbi høyde 958) og deretter 1,5 km på traktorvei nordover til Liaset. Fortsett
nordover på grusvei og etter 2,2 km, ta til høyre på traktorvei via Gribbehaugen (1057 moh.)
til Gjølmyr. Fra Gølmyr følger du grusveien tilbake til Brattstølen. Turen kan også sykles
med ev. noen små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpent terreng med utsyn til store deler
av Valdres og Jotunheimen. Lengde: ca. 12 km totalt Tidsbruk: ca. 3 timer. Stigning: ca. 200
høydemeter. Egnet for barn fra 7-8 år

Tidsbruk: ca 1 time
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30
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11 Skardåsen 1071 moh

Kjørebeskrivelse: Ta av fra Fagernes mot Skrautvål. Følg skilting til Valdres Skisenter. Fra
Valdres skisenter fortsetter du ca 7 km på grusveien til Grøslia.
Parkering: Ved Grøslia - parkeringsmuligheter på begge sider av veien.
Turbeskrivelse: Følg grusvei i starten, deretter skilting inn på sti som tar av til venstre. Ved stideler
rett overfor støl tar du til venstre. Følg merka sti til toppen av Skardåsen. Kasse med bok på toppen,
samt nydelig panoramautsikt over store deler av Valdres!
Alternativ rute: Kjør til og parker ved klubbhuset på Valdres skisenter. 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 til erfaren offroadsykling. Stien er tydelig og gresskledd nesten uten stein – noen korte våte
partier. Siste 400 m mot Skardåsen anbefales det å sykle skitraseen.

Tidsbruk: 1,5 time t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30
Historie fra krigen:
I området mellom Trugebakk og Skardåsen var det flyslipp under 2.verdenskrig.
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12 Bjørgovarden 1138 moh

Kjørebeskrivelse: Adkomst fra sør. Kjør riksvei 33 ca. 2 km fra Bjørgokrysset mot Tonsåsen og ta
av mot Bjørgoåsen (bomveg). Kjør ca. 5 km til Nordfjellstølen, gjennom hyttebebyggelse og videre
til veien slutter. Den siste biten er ganske bratt, og veien er her i litt dårlig forfatning.
Parkering: Veilomme ca 400 meter før veien slutter. Bedre parkeringsmuligheter lengre ned, men
da må man gå et stykke langs veien.
Turbeskrivelse: Ta til venstre i en høyresving der veien slutter. Tydelig sti mot varden. Alternativt
går man på en sti litt lengre nord (se kart). Dette er en lett tur for hele familien.
Alternativ rute: Adkomst nord. Start fra Danebu langs den T-merkete veien fram til Venevatnet
der veien deler seg. Hold til venstre, og etter hvert blir veien til en godt synlig sti i retning
Kringlestølen. Denne er også T-merket. Rett før Kringlestølen tar man til høyre og følger Tmerkingen nord for Langevatnet. Etter hvert begynner stien å gå brattere oppover og følger en rekke
småtopper mot Bjørgovarden. Flott utsikt. Turen t/r tar ca 4 timer.

Tidsbruk: 1 time t/r– 2,5 km t/r
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

S

Sommervandring 2015 – Nord-Aurdal

13 Lomtjedne* (trillemål)

Kjørebeskrivelse: Fra Aurdal sentrum, kjør opp til Danebu, følg Danebuvegen som går over
på Storstølsvegen. Her kommer du til en parkeringsplass som ligger ned til høyre.
Turbeskrivelse: Dette er en kort tur som passer for rullestol, barnevogn etc. Har man
mulighet kan man gå lengre, men stiene er da ikke tilpasset rullestol. Nyt den fine naturen,
og utsikten utover Lomtjedne.

Tidsbruk: 15 min tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 15

Sommervandring i Nord-Aurdal sommer/høst 2015
Nr

1
2
3
4

Turmål
Minimum 5 ulike
turmål for å få krus.

Kjørebeskrivelser
Informasjon om turmål + nedlasting av skjema:
www.nord-aurdal.kommune.no eller Brukertorget på Rådhuset

Poen
g
per
tur

Makalaus

Fra E16 kjør mot Vestringsbygda, og følg veien opp bygda mot Gol. Ta av mot Pardis på
bomvei til venstre ved Mønin. Ved Pardis ta til venstre og følg skilting til Eivasstølen.
Parkering i Fagernes sentrum. Følg strandpromenaden over gangbru vestover i parken.
Følg skilt på lokal vei opp mot Nesjordet til kartoppslag øverst i boligfeltet.
Fra E16 ta av mot Fagernes lufthavn, kjør til Nythun Høgfjellsstue og parker her –
betaling i resepsjonen.
Kjør til Fagernes sentrum, og parker ved parken.

30

Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka Svarthamar
(50,- kr). Følg stølsveg ca 25 km. Når du har passert brua over Folda, tar du til venstre i 2.
vegkryss. Parkering ca 150 meter opp veien ved en støl.
Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka Svarthamar
(50,- kr). Følg stølsveg ca 25 km og parker utenfor DNT-hytta i Svarthamar.
Fra E16 ved Leira, kjør opp mot Valdres videregående skole, men ta til venstre på grusvei
mot Stabbur Amfi.Parker øverst i Månovegen ved/i nærheten av snuplass.
OBS: skolebussen snur her, vis hensyn.
Kjør mot Fagernes lufthavn til Suskrysset. Parker ved bedehuset, eller ved Suskrysset (vis
hensyn)
Fra E16 kjør Panoramavegen fra Ulnes mot Vaset, men ta av til venstre med en gang du
kommer opp i Hippesbygda. Kjør bomveg opp gjennom Mørken til Kvannestølen.
Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av Fv 51 mot Gol. Følg veien til du ser Tisleidalen kirke,
og ta av til høyre til Liaset. Parker her.
Kjør til Skrautvål og Valdres Skisenter. Fortsett på grusvei ca 7 km til Grøslia.
Parker her.
Kjør riksvei 33 ca. 2 km fra Bjørgokrysset mot Tonsåsen og ta av mot Bjørgoåsen
(bomveg). Kjør ca. 5 km til Nordfjellstølen. Parker ca 400 meter før veien slutter.
Fra Aurdal sentrum, kjør opp til Danebu, følg Danebuvegen som går over på
Storstølsvegen. Her kommer du til en parkeringsplass som ligger ned til høyre.

45

Vardakamben
Tveitastølsknatten
Fagernes
Camping*
Tapptjerndalen

5
6

Skriulægret
Skaveldbygda*

7
8
9
10
11
12
13

Karihuskampen
Synet
Gribbe
Skaråsen
Bjørgovarden
Lomtjedne*

Navn:……………………………………………… Tlf:………………..
Adresse:………………………….………………
Alder:…………...

Dato for gjennomført tur
Før på tilsvarende dato + navn i
tilhørende turbok.

35
35
15

35
20
25
25
30
30
30
15
Samlet poeng for turene.
Man må ha minimum 220 poeng
for å få krus (150 ved trillemål*
eller barn under 12 år)

Sum
poeng

