Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
1 Kviteberg 543 moh

Lengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 time
Stigning: 210 høydemeter
Barnevennlighet: middels
Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum
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. Nyt utsikten og signer gjesteboken! 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. På fortauet til Kvitvellafossen, på gangbru over elva og
langs elva ned til parken. Alternativ rute: Fra Kviteberg videre oppover til
Valakamben (740 moh), bratt!
For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no eller
http://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
2 Høgesyn v/Åbjør 900 moh

Lengde: ca. 6 km tur-retur / ca. 2 timer
Barnevennlighet: god
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. Du ser også en tydelig
skogsbilvei som går innover skogen og et grønt turskilt mot Høgesyn 3 km.
Følg denne skogsbilveien helt fram til du ser skilting til venstre (”Turmål”-skilt)
og følg videre på sti. Deretter følg skilt til venstre igjen, her blir det noe bratt før
du er kommet opp på Høgesyn.

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
3 Tveitastølsknatten v/ Nythun Høyfjellstue (1000meter’n)

Tid: ca 2 timer t/r
Fra E16 ta av mot Fagernes lufthavn, kjør til Nythun Høgfjellsstue og parker
her. 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.

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
4 Gribbe - Tisleidalen 1057 moh

Lengde: ca. 12 km totalt
Tidsbruk: ca. 3 timer
Stigning: ca. 200 høydemeter
Egnet for barn: fra 7-8 år
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). 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.
Alternativ rute:
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.

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
5 Synet v/ Vaset 1137 moh

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. Parker der og 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 lengre veier til Synet: 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.
(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)
For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no eller
http://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
6 Hovsjøen (øst) v/Dalen 912 moh

Tidsbruk: 1 t 15 min t/r
Lengde: Ca 1,6km
Stigning: ca 30m ned
Barnevennlighet: Svært høy (10 av 10)
Følg skilting til Skrautvål fra E16 i Fagernes (rett ovenfor Statoil). Følg skilting
til Valdres skisenter. Rett etter skisenteret er det en bom (50,-). Følg bomveien
ca 12 km. I kryss der det ikke står Svarthammar, følger du den veien som ikke
er skiltet (følg hovedvei). Parker på Dalen og følg stølsveien videre til fots (se
etter Turmål-skilt), ta første stølsvei til venstre og gå gjennom hyttefelt. Veien
vil gå over i sti og følg denne til du er i enden på Hovsjøen.
Alternativ rute:
Fra E16 følg veien til Fagernes lufthavn til Nythun Høyfjellstue. Kjør ca 100 m
videre etter Nythun og ta bomvei til venstre ved konteinere. Ta så til høyre i
veikryss og følg sykkelskilt til Grøslie. Følg veien videre til anvist parkering (se
etter Turmål-skilt) ved Dalen. Følg stølsveien videre (skiltet Turmål), ta første
stølsvei til venstre, gå gjennom hyttefelt. Veien vil gå over i sti og følg denne til
du er i enden på Hovsjøen.
Hvis du parkerer ved Nythun Høyfjellstue er det en flott sykkeltur for store og
små inn til Hovsjøen der det er mulighet for et forfriskende bad 

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
7 Hilmesberget – Ulnes

Korteste adkomst: Kjør E16 til Ulnes, sving av til venstre mot Vaset ved
Ulnes kirke, sving til høyre mot Fodnes, kjør brua over E16, fortsett rett fram
mot Fodnes, etter en lang venstresving ser du skilt ”Jørn Hilme” til høyre,
parker på venstre vegkant. Deretter en kort og barnevennlig tur 150 meter
oppover skogen (50 meter stigning) til du ser minnesteinen over spelemannen
Jørn Hilme på Hilmesberget, der han bodde.
Lengre adkomst: Parker ved Ulnes kirke. Gå mot Vaset, deretter til høyre mot
Fodnes over E16, så til venstre mot Øvre Røn. Du går opp andre innkjørsel til
høyre. Litt opp i bakken står skilt Sølleplassen mot venstre. Herfra er den
gamle krøtterstien Nordsvingoto ryddet som en mye brukt turveg. Du skal over
fire klyveled (gjerdeklyv) oppover som gjør det lett å komme fram. Du går forbi
jordstykket Ørderrusten. Det hender det går krøtter her. Gå ikke inn til høyre
på garden Brøtin, men fortsett videre oppover. Etter det fjerde klyveled
(gjerdeklyv) kommer du opp til porten til Sølleplassen på venstre hånd. Ca.
150 meter stigning hit. Du går til høyre nedover gardsvegen og deretter til
høyre nedover bygdevegen til du ser skiltet med Jørn Hilme til venstre.
Deretter som korteste adkomst til Hilmesberget. Ca. 2 km så langt. Etter
besøket på Hilmesberget går du bygdevegen nedover til Ulnes kirke. Ca. 1,5
km tilbake. Du kan også gå en gammel krøttergoto med steingjerder på begge
sider tvers over den første svingen.
(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)
Billedserie for turen :
http://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/sets/72157630026392786/

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
8 Gruva - Leira

Tid: ca 45 min èn vei
Fra E16 ta av inn mot (gamle) Leira sentrum og parker bilen nede i Leira
sentrum. Følg skilt oppover Månovegen til krysset der Jordisvegen tar av. Følg
Jordisvegen til skiltet sti tar av fra vegen. Følg sti oppover til Leirafossen, følg
deretter skiltet sti langs med Leiraelva helt opp til Gruva.
Fra Gruva har en flere muligheter for å variere turen tilbake. Vegen kan følges
nedover helt ned til Leira sentrum, eller følg sti over hogstflate mot Sustjeden,
kryss elva ved hytte og følg sti nedover mot Flagget og Leira sentrum.

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
9 Smørlitoppen 1160 moh – Leira/Pilset

Tid: ca 1 t èn vei
Km: ca 2,5 km
Barnevennlig: fra 4 år
På Leira ta av fra E16 mot Leira sentrum (Fv264). Ta av oppover Månovegen
(skiltet til Valdres videregående skole). Følg Månovegen til bomveg mot
Pilset/Smørli som kommer på venstre hånd, ta denne veien til Smørli (50,- i
bom). Kjør ca 10 km og følg skilt til Smørli (dårig skiltet, ligger på bakken i
kryss). Når du kommer igjennom en krapp venstre sving ved en bekk vil du se
turmålkart/skilt på høyre hånd, parker her eller kjør noen meter videre og
parker på vesntre hånd. Følg traktorveien ved turmålskiltet, først et lite stykke
nordover før veien dreier i østlig retning. Vegen vil så gå over i sti, svakt rødt
merket, som fører i slakt og flott terreng til topps på Smørlifjell. Som alle
høyder i dette området har du fantastisk utsikt i alle retninger, fra Østlandets
svake terreng i sør/øst til bølgende Hemsedalsfjell i vest og totusentopper i
Jotunheimen i nord.

Sommervandring 2012 – Nord-Aurdal
10 Bjørgovarden – Aurdal 1138 moh

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 og videre til
veien slutter. Den siste biten er ganske bratt og veien i litt dårlig forfatning. Her
går tydelig sti mot varden. Dette er en lett tur for hele familien og tar ca. 20 –
30 min opp til toppen.
Alternativ rute:
Adkomst nord. Start fra Danebu langs den T-merkete veien fram til venvatn,
der veien deler seg. Hold til venstre og etter hvert blir veien til en godt synelig
sti i retning Kringlestølen. Denne er også T-merket. Ved Kringlestølen krysses
bekken og følg den T-merkingen opp til høyre. Etter hvert begynner stien å gå
skikkelig oppover og følger en rekke småtopper mot Bjørgovarden. Flott utsikt.
Turen t/r tar ca 4 timer.
(Tekst fra Valdres – turguide fra Vassfaret i sør til Jotunheimen i nord, Thommessen,
E.W, Skogheim, T.H, Kuyper, F, 1997)
For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no eller
http://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
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