Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
I år er det valgt ut 12 turmål rundt om i kommunen, der 3 stk er
tilrettelagt som trillemål. 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 min. 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. Du
vurderer selv hvilken av konkurransene du ønsker å delta på.
Sommervandringa starter mandag 20.juni og varer fram til 9.oktober
(til og med høstferien). De som har tilstrekkelig med poeng og sender
inn det utfylte skårkortet til kommunen innen 21.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 2016 – Nord-Aurdal
1 Fjellenden 1145 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den
siste strekningen (20 kr).
Parkering: Parkering på høyre side rett før avkjøringa til Danebu Kongsgård.
Turbeskrivelse: Følg Danebuvegen ca 200 meter til den gamle slalombakken. Her finner du
starttavla. Gå opp bakken, og følg grusveg videre ca 200 meter. Kryss vegen og gå til enden
av vannet Frenningen. Følg stien langs vannet og videre opp til Fjellenden.

Tidsbruk: Ca 1,5 time t/r (3,5 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
2 Høgesyn 900 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, ta av på Fv 51 mot Gol. Følg veien i ca 8 km til du
kommer til en åpen plass til høyre.
Parkering: God plass til parkering rett ved hovedveien.
Turbeskrivelse: Ved parkeingen går en skogsbilvei oppover og innover skogen. Følg denne
veien helt fram til du ser skilting til venstre videre på sti. Ta til venstre igjen, og følg en noe
bratt sti opp til Høgesyn. Nyt utsikten!
For trillemål står en egen kasse ved Rundeberget, ca 1 km fra parkeringsplassen. Her er det
sitteplasser og flott utsikt!

Tidsbruk: Ca 2 timer t/r (7 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
3 Marsteinberget 556 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør Skrautvålsvegen opp til Døvrekrysset.
Ta til høyre her inn på Raneisvegen til du kommer til en kontainer.
Parkering: Parker ved kontaineren.
Turbeskrivelse: Gå ned Stokkebrynvegen ca 200 meter. Gå til høyre på merket traktorveg
og sti, videre forbi husmannsplassen Myre på venstre hånd og inn på en skogsbilveg. Denne
går litt nedover før du følger bred sti til toppen. Flott utsikt til Skrautvål, Jotunheimen og til
turmålet Fodneskampen. Ned igjen fra toppen, følg sti som går på nedsiden av Myre. Her
kommer du igjen på snuplassen i øvrefeltet på Marsteinhøgda. Ta til venstre på bilveg, videre
på traktorveg tilbake til utgangspunktet.
Alternativ rute:
1. Gå fra Fagernes opp gangvegen til Marsteinhøgda og snuplassen i øvrefeltet og følg
merking derfra.
2. Parker i krysset der Øvrebygdsvegen går opp til venstre, men gå til høyre og følg
skogsbilveg ned til der stien går opp på toppen.

Tidsbruk: ca 1 time
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
4 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

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
5 Tapptjerndalen

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 ikke DNT-merka, men er 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. 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.
Mulig rundtur: Gå østover mot Djuptjernknatten, heimom Djuptjerna, forbi
Skriulægerkampen og retur til Svarthamar. Beregn i så fall mesteparten av dagen til turen.

Tidsbruk: 3-4 timer t/r
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 45

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal

6 Reinehamaren 1161 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 v/Statoil Fagernes, følg skilting til Skrautvål, og til Valdres
Skisenter. Følg bomveg 24 km til Svarthamar. Ta av til venstre til Susstølen.
Parkering: Rett forbi Susstølen.
Turbeskrivelse: Ta stien som går opp østover fra p-plass. Her går du gjennom
fjellbjørkeskog og opp på snaufjellet. Etter drøyt 2,5 km tar stien av opp til venstre til toppen
(Svarttjern ligger øst for stikrysset). Samme vei tilbake.

Tidsbruk: ca 2 timer t/r
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 40

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
7 Kyrkjevegen Fodnes-Sveneskyrkja

Kjørebeskrivelse: Fra Fagernes, følg E16 til Ulnes. Ta av til høyre opp Fodnesvegen og
følg veien ca 3,5 km forbi Hilmeshaugen.
Parkering: Parkering langs vegkanten av Fodnesvegen. Det går også an å parkere ved
krysset der skogsvegen opp til minneplate går.
Turbeskrivelse: Ta sti som går til høyre. Dette er en idyllisk og historisk sti med fin utsikt
mellom trærne. Etter ca 1 km finner du turkassa. For en fin rundtur, gå rett over jordet opp til
Bergatn, og gå bilvegen tilbake til start. Flott utsikt. Turen er merket med turmålskilt og
løypebånd.
Alternativ rute: Turen kan kombineres med en tur opp til minneplata for flystyrten i 1966.
Det er ca 1 km på skogsveg fra Fodnesvegen og opp, de siste 200 meter i terreng.

Tidsbruk: 1,5 timer (hele rundturen inkl. minneplate)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30
Historie: På denne stien gikk folk i all slags vær fra Fodnes til kirka på Svenes (før den ble
flyttet til Strand i 1860). Her kjørte de kister med døde til kirkegården også på vinterføre.
Man kan ennå se at stien er oppbygd som veg noen steder, og det er spor av gamle klopper.
Langs stien kan man se rester etter husmannsplassen Kruk.

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
8 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 miljøstasjonen (Rebne) 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.
Mulig rundtur: Turen kan kombineres med et annet turmål; Kyrkjevegen. Følg da veien
videre over åsen til Fodnesvegen (ca 4 km). Se turmålet «Kyrkjevegen FodnesSveneskyrkja».

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

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal

9 Bjørgovarden 1138 moh

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den
siste strekningen (20 kr).
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 veibom. Ved enden av hyttefeltet, går veien 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. Her kommer du igjen øverst ved den
gamle alpinbakken. Gå bakken ned til parkeringen. Denne stien er ikke merket med turskilt.

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

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
10 Kjærlighetsstien – Tisleidalen

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, kjør Fv 51 mot Gol til du kommer til Tisleidalen. Kjør
forbi en jokerbutikk og videre ca 200 meter. Ta til venstre over bru til Bjørkestølen
Camping.
Parkering: Ved Bjørkestølen Camping.
Turbeskrivelse: Fra campingplassen, følg vegen videre ca 100 meter til starttavla. Følg
merket sti/veg «kjærlighetsstien» mot Vasetdansen camping. Kassa står til venstre rett før en
bom. Her er det også en fin rasteplass. Det anbefales å ta turen bort til gamle Orhamar bru
(steinbru). For en rundtur, kryss brua og følg Fv 51 tilbake til start. Ønsker du å unngå
trafikk, følg heller samme veg tilbake. Turen passer for både gående, syklende og som
trillemål.

Tidsbruk: Ca 1,5 time t/r (3,5 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 25

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
11 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, og kjør til Pardis og enden av ølsjøen. Ta her til
venstre inn på Kinnsvegen, og til Kinn.
Parkering: Parkering ved vegkrysset rett før bommen.
Turbeskrivelse: Følg vegen opp til venstre ca 400 meter opp til en snuplass som ligger ved
en gammel gård. Kryss jordet, og følg sti videre ca 1 km. Stien er godt merket med
refleksmerker og skilt. Kassa står plassert til venstre på en høyde ovenfor jettegrytene. Flott
utsikt.

Tidsbruk: 1,5 - 2 timer t/r (2,8 km)
Barnevennlighet: Høy
Poeng: 30

Sommervandring 2016 – Nord-Aurdal
12 Flagget på Leira

Kjørebeskrivelse: Følg E16 til Leira. Ta av til leira sentrum.
Parkering: Dette er en rundtur, der det er aktuelt å parkere flere plasser. Se kart. Det er
ingen starttavle på denne turen.
Turbeskrivelse: Fra parkeringsplassen ved rundkjøringen i Leira sentrum, følg Kongsvegen
til høyre og videre opp Månovegen. Ta til venstre opp Jordisvegen. Halvveis opp bakken, ta
av og følg merket sti til venstre. Kryss ei bru som krysser Leirafossen, og videre til
paviljongen ved Flagget. Det er mange stier i område – følg skilt og merkebånd. For en
rundtur, følg sti videre forbi Brenna til Garlivegen. Kryss vegen, og følg sti til venstre som
går på nedsiden av Garlivegen. Dette er den gamle Kongevegen mellom Leira og Fagernes.
Her kommer du igjen øverst i Nilsebrøtin. Gå videre gjennom boligfeltet ned til Kongsvegen
og bort til Leira sentrum igjen.

Tidsbruk: ca 2 timer (4,3 km)
Barnevennlighet: Middels
Poeng: 35

Lær hele Valdres å kjenne
Last ned «Turer i Valdres»

direkte fra

Et produkt levert av

Sommervandring i Nord-Aurdal sommer/høst 2016
Nr

1
2
3
4

Turmål

Kjørebeskrivelser

Minimum 5 ulike turmål for å få krus.

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

Poeng
per tur

Fjellenden

Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den siste strekningen (20,-).
Parkering rett før avkjøringa til Danebu Kongsgård.

25

Høgesyn*

Fra E16 ved Leira, ta av på Fv 51 mot Gol. Følg veien i ca 8 km til du kommer til en åpen
plass på høyre side.

30

Marsteinberget

Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør Skrautvålsvegen opp til Døvrekrysset. Ta til høyre her inn
på Raneisvegen til du kommer til en kontainer. Parker ved kontaineren.

25

Leirin*

Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør Skrautvålsvegen opp til Skrautvål. Ta av til høyre ved skola
og følg skilt til Valdres skisenter. Parker ved skisenteret.

25

Tapptjerndalen

Kjør til Skrautvål og opp til Valdres skisenter, inn på bomveg merka Svarthamar (50,-). Følg
stølsveg ca 25 km. Når du har passert brua over Folda, tar du til venstre i 2. vegkryss.
Parkering 150 meter fra krysset på venstre side.

45

Reinehamaren

Fra E16 v/Statoil Fagernes, følg skilting til Skrautvål, og til Valdres Skisenter. Følg bomveg
24 km til Svarthamar. Ta av til venstre til Susstølen. Parkering rett forbi stølen.

40

Kyrkjevegen

Fra Fagernes, følg E16 til Ulnes. Ta av til høyre opp Fodnesvegen og følg veien ca 3,5 km
forbi Hilmeshaugen. Parkering langs vegkanten av Fodnesvegen.

30

Fodneskampen

Fra Fagernes, kjør fylkesveg 51 Bygdinvegen mot Beitostølen – ca 7 km. Før Fossen
camping, ta av til venstre i krysset som går opp til miljøstasjonen (Rebne) 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. Parker her.
Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den siste strekningen (20,-).
Parkering rett før avkjøringa til Danebu Kongsgård.

30

Fra E16 ved Leira, kjør Fv 51 mot Gol til du kommer til Tisleidalen. Kjør forbi en
jokerbutikk og videre ca 200 meter. Ta til venstre over bru, og parker ved Bjørkestølen
camping.
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 via Vestringsbygda
på Fv 262, og ta av til venstre ved Mønin på bomveg like før brua går over elva Åbjøra. Du
kjører da langs østsiden av Ølsjøen mot Kinn. Parkering ved et veikryss like før en bom.
Følg E16 til Leira. Ta av til Leira sentrum. Dette er en rundtur, med flere
parkeringsmuligheter.

25

5
6
7
8
9
10

Bjørgovarden
Kjærlighetsstien*
Jettegrytene

11

12

Flagget på Leira

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

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

40

30

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

Sum
poeng

