Sommervandring 2013 – Nord-Aurdal
1 Kviteberg 543 moh

Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum
Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg
strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken og over gangbru. Følg skiltene
først lang E16 100 meter mot Fagernes Camping, så lokal vei opp mot Nesjordet. Følg
skiltene gjennom bebyggelsen opp til kartoppslag. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Grønn
postkasse på postkassestativ på toppen. Videre fra Kviteberg går det merket sti opp til
Valakamben. Her er det svært bratt. For en alternativ rute som er noe lettere kan man gå opp
ruten som er beskrevet nedenfor.
Mulig rundtur med 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
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2 Landmark – Farmen

Kjørebeskrivelse: Følg E-16 fra Aurdal mot Bagn. Tre kilometer etter Bjørgokrysset er det ei
lita løe på høyre side av veien. Rett etter denne er det en innkjøring på høyre side.
Parkering: Det er mulighet til å parkere øverst, men begrenset plass. Pass på så en ikke
parkerer og sperrer vei. En kan også kjøre litt nedover å stå på plasser etter veien. Vis hensyn
da det vil være busser som går ned til Landmark.
Turbeskrivelse: Følg veien i en kilometer ned til Landmark gård. Veien er bratt nedover.
Postkassa er rett ved inngangen til gården ved bjørka på venstre side av veien etter den store
bussparkeringen.Postkassa er av tre. Ønsker du å besøke Landmark gård kan du lese om pris,
åpningstider og tilbud på http://farmenlandmark.no/ . Inngangsbillett til gården koster 50
kroner.
Barnevennlighet: Høy
Lengde: 2 kilometer tur/retur
Ønsker du å gå lengre kan du fortsette på veien videre forbi Landmark. Rett før neste gård går
det en litt utydelig vei til høyre. Følg denne mot et lite jorde. Så svinger veien mot venstre og
går i nedkant av låven før den blir til en sti innover i skogen. Gå til kryss ved bekk. Her følger
du sti oppover. Kommer igjen ved E 16 ca en kilometer nord for innkjørselen til Landmark.
Følg E 16 ned til innkjøringen til Landmark.
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3 Høvda *

Kjørebeskrivelse: Kjør fra Fagernes mot Fagernes lufthavn. Kjør forbi Nythun fjellstue og til
Valdres Høyfjellshotell ved Steinsetfjorden. ( Ca 18 kilometer fra Fagernes). Ta til venstre
(OBS bom), og kjør opp på Dalen til vinterparkering.
Parkering: På Dalen, vinterparkering
Turbeskrivelse: Følg stølsvegen innover. Fin tur med fin utsikt mot Melladn og
Jotunheimen. Kassa står ved bord med krakker på Høvda.
Lengde: Ca 5 kilometer en vei
Barnevennlighet: Høy

*Turmålet går innover på stølsvei hele turen. Det er mulighet for å kjøre stølsveien lenger
innover og parkere, men det er begrenset med parkeringsmuligheter. På dette turmålet kan en
ha med barnevogn samt bruke trax, permobil og elektriske rullestoler beregnet for utebruk.
Ved bruk av manuell rullestol bør en ha med ledsager.
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4 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 mot Liaset og følg veien til du ser skilting mot Gribbe på Liaset (”Turmål”-skilt).
Parkering: Liaset
Turbeskrivelse: Følg grusvei nordover (turmål-skilt) 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:
Lengde: ca. 12 km totalt Tidsbruk: ca. 3 timer Stigning: ca. 200 høydemeter Egnet for barn:
fra 7-8 år
Følg FV51 mot Gol Ta av ved Fjellbu Landhandleri (Joker) til Tisleivegen og fortsett til
Brattstølen Skisenter. Parkeringsplass.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.
Fra Liaset:
Barnevennlighet: Høy
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5 Djuptjernkampen 1325 moh

OBS: Kartet er kun en grov skisse satt sammen av to kart. Turmålet ligger på grensen
mellom Nord-Aurdal kommune, Nordre Land kommune og Gausdal kommune
Kart under: Kjørebeskrivelse

Kjørebeskrivelse: Fra E 16 følg FV 204
mot Leirin Lufthavn fra Fagernes/Leira,
veien går forbi Nythun og Steinsetbygda i
Nord-Etnedal kjør ca 4 km forbi Lenningen
Parkering: Ved vegkrysset/bommen mot
Tronhus
Turbeskrivelse: Gå ca. 2 km på vegen til
Tronhus. Ved Tronhus, ta stigen til høyre
mot Solskiva/Djuptjernkampen. Gå ca. 2 km
på stigen opp bjørkelia. Gå deretter i
snaufjell ca. 5 km langs stigen vest for
Solskiva fram til toppen av
Djuptjernkampen. Her står postkassen på
1325 m.o.h.
Fotturen tar ca. 4 timer tur/retur.
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6 Fløafjorden *

Kjørebeskrivelse: Fra E16 på Leira ta av på Fv 51 mot Gol. Ved Leira Storsenter ta til
venstre mot Kvalifiseringssentreret på Leira ( Gamle Leira barneskole)
Parkering: Stor parkeringsplass ved Kvalifiseringssenteret ( på baksiden)
Turbeskrivelse: Følg grusvei ned mot fjorden (Skiltet mot Fløafjorden). Etter ca 1,8
kilometer kommer du til et kryss , følg da en mindre grusvei mot venstre. Etter 600 meter
kommer du frem til postkassa som er ei trekasse. Det er også mulighet å gå videre innover
mot Nordakerskogen .
* Turmålet starter med en bakke nedover som deretter flater ut helt frem til krysset. Etter
krysset er det noe stor grus (ca 100 meter) før det igjen bedre underlag. Det er mulighet til å
kjøre helt frem til turmålet om det er behov for det, det finnes også noe en små plasser man
kan parkere underveis. På dette turmålet kan en ha med barnevogn samt bruke trax, permobil
og elektriske rullestoler beregnet for utebruk. Ved bruk av manuell rullestol bør en ha med
ledsager.
Lengde: 2, 5 kilometer en vei
Barnevennlighet: Høy
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7 Binnhovdknatten

Alternativ 1:
Kjørebeskrivelse: Ta av E16 ved Aurdal kirke og kjør mot Danebu. Husk 20 ,- kroner til
bom. Ved Damtjern tar du til venstre mot Aurdal fjellkirke. Ta til venstre i første avkjøring
etter fjellkirka og kjør frem til bom, 6-7 kilometer fra E16.
Parkering: Parker ved bom
Turbeskrivelse: Følg bilveiein skiltet mot Binnhøvd ca 15 minutt. Når veien slutter fortsetter
sti. Herfra bnker du ca 30-40 minutt til Binnhøvdknatten. Gå samme vei tilbake, eller gå via
Engan og sti til Binnhovd. Viktig med vanntette fjellsko!
Ca 1,5 timer tur/retur
Barnevennlighet: Høy
Alternativ 2:
Kjørebeskrivelse: Ta av E 16 i rundkjøringa ved Leira,, følg Månovegen (skiltet til Valdres
Vidergående som du ikke skal svinge inn til men fortsette oppover Månovegen). Ta av mot
Pilset/Smørli som kommer på venstre hånd (Bom 50 kroner). Følg veien til et kryss, der det
står Fjesli til høyre. Dette skiltet har falt sammen, men det er ca 11 kilometer fra E16.
Parkering: Parker ved krysset.
Turbeskrivelse: Følg merket stil langs Fjeslitjernet. Etter ca 10 minutter går stien gjennom et
hyttetun og over ei elv. Husk vanntette fjellsko
Ca 2 timer tur/retur
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8 Kølladn

Kjørebeskrivelse: Kølladn er en fraflytta gard høgt opp i lia på vestsida av fjorden. 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: Du MÅ 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. Ta en stopp her. 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 Kølladn. Ola på Køllo bodde alene på garden til han
døde i 1982. Tre hus står igjen: Våningshus, fjøs og låve. Gå ikke inn, husene er falleferdige.
Gammel brønn i dalsøkk mot vest. Flott utsikt sørover Strandefjorden mot Rye og Strand helt
til Leira. Ta en rast gjerne øverst på jordet
Lengde: Ca 2 km fra parkeringen
Ca. 200 meters stigning
(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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9 Høgesynvegen *

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 med god plass til parkering.
Parkering: På høyre side av FV 51. Se etter startskilt for turmål.
Turbeskrivelse: En tydelig skogsbilvei går innover skogen og et grønt turskilt mot
Høgesynnsvegen . Følg denne skogsbilveien i ca 1 kilometer . Etter en bakke kommer du til
postkassa som er plassert på Rundeberget. Grønn kasse merket sommervandring. Boka ligger
i kassa. Nyt utsikten.
Lengde: 1,2 kilometer
Barnevennlighet: Høy
* På dette turmålet kan en ha med barnevogn samt bruke trax, permobil og elektriske
rullestoler beregnet for utebruk. Er noe stigning så ved bruk av manuell rullestol må en ha
med ledsager. Ett lite parti med grovere grus (Ca 50 meter).
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10 Karihuskampen

Kjørebeskrivelse: Fra E16 Fagernes ta av mot Fagernes lufthavn og kjør ca 5 kilometer til
Suskrysset. Ta til høyre her og etter ca 100 meter parker ved bedehuset (Rødt hus). Du kan
også parkere i krysset, men vis hensyn.
Parkering: Ved bedehuset, evt i krysset.
Turbeskrivelse: På venstre side av FV 204 står kart tavle og skilt. Følg skilt og merking opp
Minnesmerke. Det finnes også flere stier til Karihuskampen. Se på ”Turstier i
Ranheimsbygda” kart på tavle ved start for flere alternativ.
Tid: Ca 30 minutter en vei
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11 Leirafossen- rundtur på Leira

Kjørebeskrivelse: Følg E-16 til Leira, ta av i rundkjøring skiltet mot Fagernes Lufthavn og
inn i (gamle) Leira sentrum.
Parkering: På venstre side mellom rundkjøring og bensinstasjon er det parkeringsmulighet.
Turbeskrivelse: Følg Månovegen ( Mot Valdres vidergående) til krysset der Jordisvgen tar
av til venstre.(I et boligområde) Følg Jordisvegen opp en bakke til skiltet der stien tar av til
venstre. Følg skilt oppover mot Leirafossen, ta av til venstre og gå over brua over fossen. Her
finner du postkassa. Retur samme vei, eventuelt fortsett videre mot Bergflagget. Fortsetter du
videre fra postkassa kommer du til et kryss der veien går nedover. Her følger du sti mot
høyre/rett frem. En del stigning oppover før du går litt nedover der bergflagget og paviljongen
er.
Du kan også gå andre veien, da følger du Garlivegen oppover et stykke før du tar til høyre ved
skilt mot Bergflagget på Leira. Bratt opp til Bergflagget. Følgs så stien videre mot
Leirafossen.

Lengde: Hele runda ca 3 kilometer, ca en times tur
En del stigning opp fra begge sider
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12 Aurdal Sentrum mot Bjørgo *

Kjørebeskrivelse: Kjør E16 til Aurdal, rett etter Aurdal kirke og etter krysset ned til
Vestringsbygda ta ned fra E16 til høyre. Her er det en stor parkeringsplass
Parkering: Parker på parkeringsplassen rett ved gang og sykkelveien.
Turbeskrivelse: Følg gang og sykkelveien sørover i retning mot Bjørgo. Rett etter ett
rekkverk på høyre side står postkassa med bok i. Ca 1,25 kilometer fra parkeringsplassen.
Ønsker du en lenger tur fortsett gjerne videre etter postkassa. Fra parkeringsplassen til Bjørgo
er det ca 4 kilometer en vei.
Lengde: Tur/retur 2,5 kilometert
Barnevennlighet: Høy

* På dette turmålet kan en ha med barnevogn samt bruke trax, permobil og elektriske
rullestoler beregnet for utebruk. Det er flatt og asfaltert hele veien så en kan også bruke
manuell rullestol. Det er ikke behov for ledsager.
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13 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
Turbeskrivelse: Følg en skogsvei som senere går over til sti. Tidvis bratt og smalt,men fin
sti som er merketmed røde piler på trær. Passér en foss som er sikret med tau. Når stien
kommer til en ny skogsvei, må du ta til høyre. Følg denne veien til et kryss, her står kassa.
Snu og gå tilbake samme vei eller ta til høyre mot Skardsbakkadn. Denne veien og stien ender
ved brua ved Aurdal Fjordcamping. Alternativt kan du parkere ved brua og følge skilt mot
Skardsbakkadn og videre mot Bjødnastigen. OBS: Bruk vanntette fjellsko!
Turen er svært krevende og egner seg ikke for barn
Tidsbruk 3-4 timer , anbefales å ha følge på turen

Sommervandring 2013 – Nord-Aurdal
14 Ulnesøya *

Kjørebeskrivelse: Kjør E 16 til Ulnes, sving av til venstre mot Vaset ved Ulnes kirke, sving
til venstre mot Panoramavegen. Kjør over brua. Ved skilt til Ulnes montessoriskole sving opp
til høyre.
Parkering: Ved Ulnes skole, parkeringsplass på venstre side merket med P-skilt
Turbeskrivelse: Gå vestover fylkesvegen og ta til høyre ved skilt Ulnes Omsorgsboliger. Når
du ser omsorgsboligene, svinger du til venstre i krysset før ved et gult hus. Det er IKKE
parkering ved dette huset. Følg veien nedover, ta til høyre før en rødbrun hytte med låve, følg
veien på høyre side av et jorde forbi en hytte. Her står postkassen. Det er gapahuker og en
strand etter postkassen og fine bademuligheter. OBS: En bratt bakke ned til strand og
gapahuk.
Avstand fra skolen ca. 500 meter..
Barnevennlighet: Høy
* På dette turmålet kan en ha med barnevogn samt bruke trax, permobil og elektriske
rullestoler beregnet for utebruk. Manuell rullestol med ledsager. De siste 100 meterene har en
liten bratt bakke og noen store steiner på slutten. Det er noen gapahuker inne i skogen, men
det er vanskelig å komme til. Videre ned bakken er det bademulighet, hit ned er det en bratt
bakke og kan være vanskelig med elektrisk rullestol / trax/ permobil.
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15 Sigloberget

Kjørebeskrivelse: Frå E16 Leira: Kjør opp mot Leirin Lufthavn. Fortsett videre forbi Nythun
Høyfjellstue. 600m etter Nythun tar du til venstre på bomvei (50,-). Etter snaue to km
fortsetter du til høyre på stølsveien. Følg denne ca 800 meter.
Parkering: Parkeringsplass på høyre side, og det står skiltet til Skardåsen og Sigloberget på
venstre side av veien.
Turbeskrivelse: Følg skilting mot Skardåsen, først på vei, deretter et stykke på sti. Der stien
går 90grader opp til venstre(Vannbergstølen) går du ned på veien, og følger denne, som
senere går over til sti. Ved Oddestølen går stien bratt opp til Sigloberget. Alternativ tur tilbake
går via Skardåsen, der du kommer ned ved Vannbergstølen.
Lengde: en vei, Ca 2km. Rundtur via Skardåsen, ca 6km
Total stigning: Ca 200 høydemeter
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