
Sommervandring 2014 - Nord-Aurdal 
 

I år er det valgt ut 12 turmål rundt om i kommunen vår. «Flott 

utsikt» er et stikkord i årets sommervandring. 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.  

 

Sommervandringen starter mandag 16.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 en liten premie fra bøkene på hvert av turmålen. 

Skoleelever/barnehagebarn som oppnår tilstrekkelig poengsum er med i 

en egen trekning av en fin premie. I år har vi satset ekstra på de minste, 

og minner derfor alle foreldre om den store barnehagekonkurransen i 

forbindelse med årets sommervandring, der beste barnehage får en 

STOR premie. Mer informasjon om registrering får du i de enkelte 

barnehagene.  

 

I årets sommervandring er det lange og korte, lette og tunge turer som 

kan passe for alle! Ved hvert turmål finnes det en postkasse merket 

”Sommervandring – Nord-Aurdal” med turbok og penn for å skrive inn 

dato og navn for besøket.  

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!! 

 

 

 

 

 

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


  Sommervandring 2014 – Nord-Aurdal 
 

 

Oversikt over alle turmålene for årets sommervandring 
 

For detaljkart og beskrivelser av alle turene, 

gå inn på: www.nord-aurdal.kommune.no 
 

 

 

  



  Sommervandring 2015 – Nord-Aurdal 

 
1 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: 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 

  

Parkering 
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2 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. Grønn postkasse merket «turmål» på postkassestativ på toppen. For en 

alternativ rute som er noe lettere kan man gå opp ruten som er beskrevet nedenfor under «mulig rundtur». 

  

Mulig rundtur: Retur på sti mot nord, forbi to kilder, senere ned til høyre mot Valdres Auto. Følg fortauet 

ved Bygdinvegen ned til brua.  

Alternativ rute: Fra Kviteberg videre oppover til Valakamben (740 moh), bratt! 

 

Lengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 time 

Stigning: 210 høydemeter 

Barnevennlighet: Middels 

Poeng: 25 
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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 
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4 Fløafjorden  
 

 
 

 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 på Leira ta av på Fv 51 mot Gol. Ved Leira Storsenter ta til venstre mot Leirali 

(Gamle Leira barneskole). Følg grusvei ca 2 km, og ta av til venstre rett før renseanlegget. Følg denne ca 

500 meter innover til du kommer til en rasteplass. 

Parkering: Parkering ved rasteplassen. Alternativt kan man parkere på stor parkeringsplass på baksiden av 

Leirali, og gå ned til Fløafjorden. 

 

Turbeskrivelse: Fra rasteplassen følger du skilt til Norakerskogen, og går på en bred sti innover skogen. 

Stien går i nærheten av Fløafjorden hele veien, og på høyresiden finnes flere flotte rasteplasser ved vannet 

som er ideele for barnefamilier. Turmålkassa står ved et veikryss ca 1 km inn i skogen. En fin joggerunde er 

å følge veien videre innover og helt opp til gang- og sykkelveien som går mellom Aurdal og Leira. Følge 

denne tilbake mot Leira og ta til venstre like ved den gamle togstasjonen på skiltet sti ned til Fløafjorden 

igjen (blå rute på kartet).  

 

Tid: 30 min tur/retur 

Barnevennlighet: Høy. Dette turmålet er et «kose»-turmål som passer utmerket til barnefamilier. Stien er 

såpass bred at den er fremkommelig med barnevogn, trax og elektrisk rullestol beregnet for utebruk.  

Poeng: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering 
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5 Bjødnastigen 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 kjør ned ved Aurdal kirke mot Aurdal Fjordcamping. Kjør over brua og ta til 

venstre. Kjør 1,7 kilometer denne veien  

Parkering: Etter skarp høyresving parker ved informasjonsskilt. Ønsker man å gå opp Skardsbakkadn og 

ikke Bjødnastigen, parker ved Aurdal fjordcamping eller brua. 

 

Turbeskrivelse: Opp Bjødnastigen; følg en skogsvei som senere går over til sti. Tidvis bratt og smalt, men 

fin sti som er merket med røde piler på trær. Passér en foss som er sikret med tau. Når stien kommer til en 

ny skogsvei, tar du til høyre. Følg denne veien til et kryss, ta til venstre her inn til Bjørnaholtjernet, hvor 

turmålskassa står. Kjempefin rasteplass med benker og bord ved Bjørnaholttjernet. Snu og gå tilbake samme 

vei eller ta til høyre mot Skardsbakkadn. 250 meter til venstre for stien kan man se en fantastisk foss, som er 

ukjent for de fleste (merket på kartet). Videre ned Skardsbakkan ender du opp ved brua nær Aurdal 

Fjordcamping. Alternativt kan du gå fra brua å følge skilt mot Skardsbakkan og videre mot Bjødnastigen. 

Denne ruta er mindre bratt. Det er ikke anbefalt å gå ned Bjødnastigen, bare opp. OBS: Bruk vanntette 

fjellsko!  

 

Tidsbruk: 3-4 timer.  Det anbefales å ha følge på turen 

Barnevennlighet: Lav.  Turen opp selve Bjødnastigen er svært krevende og egner seg ikke for barn. Går man 

derimot opp Skardsbakkan, og ned igjen samme veien, er denne bedre egnet.  

Poeng: 40 

 

 

 

 

Foss 

Foss 

Parkering 

Parkering 
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6 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 

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, og følg videre på sti. Ta til venstre igjen, og følg en noe bratt sti opp til 

Høgesyn. Nyt utsikten!  

 

Tid: Ca 1,5 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 20 
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7 Kvitmøsaknatten 725 moh 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Leira, kjør opp til Valdres Vidaregående skule 

Parkering: Parker gjerne ved skolen 

 

Turbeskrivelse: Gå langt sør på skoleområdet og ta vegen opp til venstre ca 300 m til Månovegen. Gå ca 30 

meter til venstre på Månovegen å ta en traktorveg opp til høyre til du kommer til en åpen plass med diverse 

redskaper mm. Gå ca 20-40 meter opp til venstre på denne plassen. Følg stien over elva og ta så til venstre 

og gå på sørsida av elva oppover til toppen. Hold stien til venstre. Nyt utsikten fra toppen. Det finnes flere 

veger ned igjen. Felles for alle er at du går videre innover/bak Kvitmøsaknatten og følger stien mot høyre.  

Alternativ 1: (merket rødt). Gå til høyre og inn på stien som du fulgte oppover til Knatten. 

Alternativ 2: (merket blått) På sørsida av Klemmeflata går det en større veg. På høyre side av der vegen 

begynner, går det en sti nedover. Denne stien bringer deg til toppen av Skaveldbygda. Følg deretter 

Månovegen nedover til skolen 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 fram til Stabbur Amfi øverst i Skaveldbygda. Følg 

deretter Månovegen nedover til skolen igjen. 

 

Tidsbruk: 1 time tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 20 

 

 

Parkering 
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8 Karihuskampen 
 

 
 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 gjennom Fagernes, ta av mot Fagernes lufthavn og kjør ca 5 kilometer til 

Suskrysset. Ta til høyre her, og kjør ca 100 meter til bedehuset (Rødt hus). 

Parkering: Ved bedehuset. Man kan evt parkere ved Suskrysset, men 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 

 
 
  

Parkering 

 

Parkering 

alt rute 
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5 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 er turkasse med gjestebok og ved siden av er orienteringsplate med navn på fjelltopper. 

Fantastisk utsikt mot Jotunheimen.  

 

Alternative 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:  

Barnevennlighet: 

Poeng: 

 

(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) 

 

  



   

Sommervandring 2014 – Nord-Aurdal 
 
 
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 Trugebakk 955 moh 
 

 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 v/ Statoil Fagernes følg skilting til Skrautvål og følg skilting til Valdres 

skisenter. 

Parkering: Klubbhuset ved Valdres skisenter, Skrautvål. 

 

Turbeskrivelse: Skiltet til Trugebakk står ved standplass. Følg grusveien som går langsmed gamle lysløypa. 

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, videre 

forbi Trugebakk og opp til Øvre Trugebakk, hvor postkassa står.  

 

Alternativ rute: Ønsker du en lengre tur, kan du følge stien videre opp til Skardåsen. Følg de grønne pilene. 

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. 

 

Lengde: 5,8 km tur/retur  

Stigning: 820 moh – 960 moh 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
 
 

  

Parkering 
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12 Kølladn 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjørebeskrivelse: Kjør til Ulnes, over brua til Steinde på vestsida, oppover vegen mot Vaset, rett før første 

brua tar du skarpt inn til venstre. Kjør så gjennom to krappe svinger opp til et vegkryss «Strute» med 

postkasser. 

Parkering: OBS: Parkere ved Strute, det finnes ingen parkeringsplass høyere opp.  

 

Turbeskrivelse: Gå vegen oppover mot høyre, gjennom en krapp sving til venstre og rett fram mellom to 

garder Skogli og Underdal forbi et bolighus opp til ei grind. Gå gjennom grinda og steng den bak deg. Rett 

etter grinda på sti ned til venstre. Følg stien over en bekk, opp en bakke, så flatt gjennom skogen over en ny 

bekk. Etter hvert god stigning opp gjennom skogen forbi grunnmurene av husmannsplassen Duppebrenna. 

Gå videre oppover gjennom skogen til du kommer ut på en traktorveg, i første vegdele tar du til venstre 

langs øvre kant av et hogstfelt. Flott utsikt over Ulnes. Følg traktorvegen videre flatt og oppover, en annen 

traktorveg kommer inn fra venstre, og i neste vegdele tar du til venstre. Deretter flatt gjennom skogen fram 

til den fraflytta gården Kølladn. Gå ikke inn, husene er falleferdige. Gammel brønn i dalsøkk mot vest. Flott 

utsikt sørover Strandefjorden mot Rye og Strand helt til Leira. Ta gjerne en rast øverst på jordet. 

 

Lengde: Ca 4 km tur/retur 

Ca. 200 meters stigning  

Poeng: 40 

Barnevennlighet: Middels (ikke for de minste) 
 
For flere turer i Ulnes viser vi til hefte ”Sommervandringar i Ulnes” av Jahn Børe Jahnsen, 2009. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lær hele Valdres å kjenne: 
 
 
 
 
Last ned  «Turer i Valdres»   direkte fra 
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Sommervandring i Nord-Aurdal sommer/høst 2014  
  
Nr 

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 

Poeng 

per tur 

Dato for gjennomført tur 

Før på tilsvarende dato + navn i 

tilhørende turbok. 

Sum 

poeng 

1 

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. 

30       

2 

Kviteberg Parkering i Fagernes sentrum. Følg strandpromenaden over gangbru 

vestover i parken. Følg skilt på lokal vei opp mot Nesjordet til 

kartoppslag øverst i boligfeltet. 

25       

3 
Reinehamaren Kjør til Skrautvål, og følg skilting til Valdres skisenter. Følg bomvei 

24 km til Svarthamar. Ta av til venstre til Susstølen. 
30       

4 
Fløafjorden Kjør til Leirali (gamle Leira skole), og videre mot renseanlegget. Ta 

av på skogsvei til venstre, og følg veien ned til en rasteplass. 
15       

5 
Bjødnastigen Fra E16 kjør ned ved Aurdal kirke mot Aurdal Fjordcamping. Kjør 

over brua og ta til venstre. Kjør 1,7 km denne veien. 
40       

6 
Høgesyn Kjør Fv 51 fra Leira mot Gol ca 8 km til Høgesynvegen.  

Parker her.  
20       

7 Kvitmøsaknatten Kjør opp til Valdres Vidaregående skule, og parker her. 20       

8 Karihuskampen Kjør mot Fagernes lufthavn til Suskrysset. Parker ved bedehuset. 25       

9 

Valtjernknatten Kjør E16 til Ulnes. Ta av til venstre på Panoramaveien, og følg denne 

til rett før Brennabu på Vaset. Ta til venstre mot Gomobu, og kjør 

innover fjellet til Valtjednstølen. 

20       

10 
Jutulen Kjør mot Fagernes lufthavn. Kjør til Nythun Høgfjellstue, og ta av på 

bomvei til høyre til Jutulstølen. 
25       

11 
Trugebakk Fra E16 v/ Statoil Fagernes følg skilting til Skrautvål og følg skilting 

til Valdres skisenter. 
30       

12 
Kølladn Ta av E16 til Ulnes og følg skilt mot Vaset. Rett før den første brua ta 

til venstre. Kjør gjennom to krappe svinger til Strute.  
40       

 

Navn:………………………………………………   Tlf:……………….. 

Adresse:………………………….………………       Alder:…………... 
Barnehage/grunnskole eller videregåendeelev - kryss her:      (egen trekning) 

Samlet poeng for turene. 

Man må ha minimum 220 poeng for å få krus   
 

 

http://www.nord-aurdal.kommune.no/

