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I år er det valgt ut 11 turmål rundt om i kommunen, der 3 stk er 

tilrettelagt som trillemål. Vi har i år satset ekstra på rundturer, og 

satt opp flere spennende turer der du kan velge en annen vei tilbake. 

Vi har også satt opp flere turmål der bruk av sykkel passer bra. 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, el.rullestol, ulike funksjonsnedsettelser osv, og her må du 

samle 150 poeng for å få krus.  

Sommervandringa starter mandag 25.juni og varer fram til 7.oktober (til 

og med høstferien). De som har tilstrekkelig med poeng og sender / 

leverer inn det utfylte skårkortet til kommunen innen 22.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» der du kan 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: 

hege.olimb.myhre@nord-aurdal.kommune.no.       

 
 
GOD TUR!    
 

http://www.nord-aurdal.kommune.no/
mailto:hege.olimb.myhre@nord-aurdal.kommune.no


 



 

Sommervandring 2018 – 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 i ca. 3-4 km til veien stopper – her 

kommer vinterløypa 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 

merket sti naturlig opp på fjellet. Kassa står plassert på en høyde rett før du kommer til 

Falken. 

 

Tidsbruk: Ca 2 timer t/r  

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 



 

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 

2 Løyntjedn* 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør opp Garlivegen opp til Ranheimsbygda. 

Fortsett på Steinsetbygdvegen til du kommer til avkjøring til høyre mot Løyntjernstølen og 

Smørlie. Det står noen kontainere ved krysset.  

 

Parkering: Parker ved kontainerne 

 

Turbeskrivelse: Følg grusvegen inn til Løyntjedn og videre mot Smørli, ca 2,7 km. Kassa 

står ca 200 meter før Smørlitjedn, på parkeringsplassen. Ved Smørlitjedn finner du en fin 

rasteplass. 

 

Alternativ rute: Denne turen er fin å kombinere med en tur til Smørlitoppen, som er et 

annet turmål i årets sommervandring. Man kan her f.eks sykle fra Steinsetbygdvegen til 

kassa ved Løyntjedn / Smørlitjedn og sykle videre til Søre Smørlie. Her kan man fortsette til 

fots på sti opp til Smørlitoppen. Følg samme sti tilbake, eller gå om Pilset og på grusveg 

tilbake til Søre Smørlie.  

 

Tidsbruk: Ca 1,5 - 2 timer t/r (5,4 km) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 25 



 

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 
 
 
3 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. Alternativt kan du parkere i krysset der veg går mot 

Fjeslie.  
 

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

høyre. Denne stien er tydelig merket, og starter flatt før den stiger jevnt. Følg stien hele veien 

til toppen. Returner samme vei tilbake til parkering. Ønsker du en lengre tur kan du ta en 

rundtur (slik kartet viser). 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. 
 

Denne turen kan kombineres med en tur til Løyntjedn, som er et annet turmål i årets 

sommervandring. Man kan her f.eks sykle fra Steinsetbygdvegen til kassa ved Løyntjedn / 

Smørlitjedn, og sykle videre til Søre Smørlie. Her kan man fortsette til fots på sti opp til 

Smørlitoppen. Følg samme sti tilbake, eller gå om Pilset og på grusveg tilbake til Søre 

Smørlie. 

 

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

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 



 

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 
 
 
4 Makalaus (1099 moh) – rundtur om Jettegrytene 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, ta av til Vestringsbygda og kjør mot Gol på Fv 51 til 

Tisleidalen. 200 meter etter en Jokerbutikk, ta av til venstre to ganger til Merket, og kjør videre 

langs Ølsjøen til enden av vannet. Ta her til høyre på Kinnsvegen mot Kinn. Kjør til du kommer til 

en vegbom, der det går en vei opp til venstre.  

Alternativt kan du kjøre opp Vestringsbygda på Fv 262, og ta av til venstre ved Mønin på bomveg 

like før brua går over elva Åbjøra. Kjør mot Pardis og til enden av Ølsjøen. Ta her til venstre inn på 

Kinnsvegen, inn til Kinn. 

 

Parkering: Parkering ved vegkrysset rett før bommen.  

Alternativ parkering er ved Eidvasstølen hvis du ønsker en kortere tur rett opp på Makalaus.  

 

Turbeskrivelse: Følg vegen opp til venstre ca 400 meter til en snuplass som ligger ved en gammel 

gård. Kryss jordet, og følg sti videre ca 1 km. Stien er godt merket. Flott utsikt fra en høyde ovenfor 

Jettegrytene. Følg samme sti tilbake, men ta sti opp til høyre mot Eidvatnet. Følg grusveg og sti 

videre østover over ei bro og gjennom skogen forbi Makalaussætre, og opp på snaufjellet til toppen. 

Nydelig utsikt. Kassa står på toppen av Makalaus. 

 

Tidsbruk: Ca 2,5 timer (8,5 km t/r) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 



 
Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 

5 Nysetrunda* 
 

 

Kjørebeskrivelse: Kjør opp Vestringsbygda på Fv 262, og ta av til venstre ved Mønin på bomveg 

like før brua går over elva Åbjøra. Ønsker du en kortere tur kan du kjøre lenger innover mot 

Ølsjøen. 

 

Parkering: Ved bommen ved Mønin. Alternativt kan du parkere ved Skinnarplassen ved Ølsjøen.  

 

Turbeskrivelse: Denne turen er spesielt fin å sykle. Følg grusvei (Pardisvegen) innover mot 

Bløytjednet og Ølsjøen ca 3,5 km, til du kommer til Skinnarplassen. Ta her innover til venstre på 

Einebuvegen ca 3 km til stølen Håvålsruddokken hvor kassa står plassert i et kryss. Ta videre til 

venstre på Nysetvegen mot Maurset og Nyset og ned igjen til Bløytjednet. Fra der kassa står og 

tilbake via Nyset til Mønin igjen er det ca 6 km. Går du til fots kan det være lurt å gå fra 

Skinnarplassen, opp til kassa og ned igjen samme vei (ca 6 km). 

Ønsker du en lenger tur er dette turmålet fint å kombinere med en fottur til Makalaus, som er et 

annet turmål i årets Sommervandring. Sykle da videre til Eidvasstølen eller Kinn, og gå videre til 

fots opp på Makalus.  

Tidsbruk: 1-2 timer (12,5 km) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 



     

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 

6 Kviteberg - rundtur 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Kjør E16 til Fagernes  

 

Parkering: Ved Valdres Folkemuseum 

 

Turbeskrivelse: Fra Valdres Folkemuseum, gå ned til Fagernes camping, og følg 

strandpromenaden langs elva helt opp til den øverste gangbrua som krysser elva ved fossen. 

Gå opp på E16 og følg veien opp til Valdres Auto. Ta til venstre her, og følg veien et stykke 

oppover. Ta til venstre på sti skiltet Kviteberg. Følg stien forbi kjelde, hvor du finner kassa. 

Videre går stien til utsiktspunktet på Kviteberg. Følg sti ned til Nesjordet, og følg lokal vei 

ned til E16 og bort til Valdres Folkemuseum.  

 

Alternativ rute: Ønsker du en litt lengre tur kan du også følge skilt opp til Vardakampen.  

 

 

Tidsbruk: Ca 2 timer (4,5 km) 

Barnevennlighet: Middels - høy 

Poeng: 30 
 

 



 

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 
 

7 Glennatinden* (743 moh) 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør opp Garlivegen og videre opp til 

venstre på Raneisvegen. Kjør rett fram i krysset der Steinsetbygdvegen går opp til høyre. 

Kjør ca 1,5 km til et kryss der Vatningsvegen går opp til høyre, og Stokkebrynsvegen går 

ned til venstre mot Marsteinhøgda.  

 

Parkering: Parkering ved krysset (det står noen kontainere her). 

 

Turbeskrivelse: Følg Vatningsvegen oppover gjennom et hyttefelt. Veien går over på 

traktorveg som går opp til høyre. Følg denne til du kommer til ei informasjonstavle og 

helselaget kasse. Turmålkassa står også her (merket sommervandring). 100 meter videre 

kommer du til selve Glennatinden. Videre kan du følge sti innover mot Køltjedn. Her er det 

veldig fint å raste. Følg sti rundt tjednet og gå sørover til du kommer inn igjen på 

Vatningsvegen. Følg vegen ned til parkering. Turen opp til Glennatinden er 2 km én vei. 

Hele rundturen om Køltjednet er på ca 6,5 km. 

 
 

Tidsbruk: 2 - 3 timer (om Køltjednet) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
 



         

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 
8 Kvitmøsaknatten (725 moh) 
 

 
 
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 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. 
 

Tidsbruk: 1 time tur/retur (rød), 900 meter til toppen 

Barnevennlighet: Middels – Høy (noe bratt) 

Poeng: 30 



  

Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 
 

 
9 Jevneknatten / Vardeberget (780 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. 

 

Turbeskrivelse: Gå over brua og følg skilting mot høyre oppover skråningen. Følg stien 

langs elva opp til Jevneknatten. Her er det flott utsikt over Aurdal. Fortsett videre innover og 

følg røde Sommervandring-bånd. Snart passerer du en grind og følger veien. Ta så til venstre 

på grusvei. Følg skilting mot Vardeberget 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 Vardeberget. 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 2018 – Nord-Aurdal 
 

 
10 Valtjednknatten (1061 moh)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 slakere og lettere fremkommelig. 
 

Tidsbruk: 1,5 - 2 timer t/r  

Barnevennlighet: Høy  

Poeng: 30 
 



 

        Sommervandring 2018 – Nord-Aurdal 

 

11 Skruvdalstinden (1096 moh) 

 

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål skisenter. Ta av mot Svarthamarvegen (bomveg). Følg 

vegen til Helleset bru og ta til venstre til Raneistølsvegen. Kjør til bom i Fullsennlie (60kr 

mynt). Kjør videre, og ta til høyre inn mot Olægeret i krysset. Ta til høyre på litt dårligere 

veg, frem til bommen som står åpen. 

Parkering: Ved bommen. 

Turbeskrivelse: Følg vegen i ca 1,5 km. Ved Skogalægeret følger du en traktorveg i ca 

200m, og deretter sti til venstre. Følg stien opp skogen. Her kommer du først til 

Skruvdalshøgda (1088 moh). Følg stien videre nedover, og deretter mot høyre og opp på 

Skruvdalstinden (1096 moh) som ligger på grensa til Gausdal. 

 

Alternativ rute: Ved Helleset, ta vegen til Svarthamar, og deretter til venstre mot 

Brennastølen. Følg DNT-merka tur til Liomsæter om Skruvedalen. Ved Skruvedalen går 

stien opp til tinden (merket med Sommervandrings-bånd). Denne ruta er ca 22 km t/r. 

 

Tidsbruk: 5-6 timer (12 km t/r) 

Barnevennlighet: Middels 

Poeng: 45 
 



Lær hele Valdres å kjenne 
 

 
Last ned  «Ut på tur i Valdres»    
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https://play.google.com/store/apps/details?id=no.rocketfarm.turapp.instance.barsnes
https://itunes.apple.com/no/app/turapp-land/id723364003?l=nb&mt=8


 


