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Turlaget – i sterk vekst!
Det er mange som ønskjer å vere meir ute og på tur. Vi har ein vakker natur nær der vi bur, og
høgfjellet lokkar oss opp i høgda når det er ledig tid og vêret er godt.

Turisthyttene er ein viktig del av vår merkevare.
DNT har over 500 hytteanlegg rundt om i landet, og i Hordaland og Sogn og Fjordane driv
Turlaget 25 hytteanlegg. Det er også om lag
1000 km med T-merka stiar og eit rikhaldig tilbod av merka nærturar i kommunane rundt om.
Barnas Turlag, DNT ung-gruppene, DNT fjellsport, seniorgrupper og våre ulike fellesturar
med turleiarar er også kjende for mange. For
å nemne noko. Overalt i vårt aktivitetstilbod
er det dugande frivillige med eit brennande
engasjement som deler si turglede og friluftslivserfaring med andre. Vi har eit stort utval av
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kurs innan friluftsliv. Mange ønskjer å lære meir
om til dømes kart og kompass, skred, vandring
på bre eller klatring.
Dei siste åra har vi fått fleire nye lokallag og
grupper rundt om i Hordaland, og dermed eit
flott nærmiljøtilbod til mange i bydelar og bygder. Det er lettast å kome i gang i nærleiken av
der ein bur, dørstokkmila blir kanskje meir
overkomeleg. Byfjellstrimmen i Bergen er eit
godt døme, med turar som passar for alle, også
turar med roleg tempo for dei som treng å starte
litt forsiktig.
Det er viktig for våre medlemmer at vi tek vare
på natur- og friluftslivsverdiar. Barn og unge
i komande generasjonar skal også få gleda
av urørt og intakt natur. Øystesevassdraget i
Hardanger ligg i eit av våre hytte- og rutenett
og har vore viktig for oss å ta vare på. Turlaget
er ein allmenn organisasjon, og vi legg mykje
arbeid i å opplyse både styremakter og politikarar om kva konsekvensar naturinngrep i slike
saker vil få.

om du vil bli med på fellestur med overnatting
på ei hytte saman med likesinna og turleiar?
Kanskje treng du ei ny regnjakke eller vottar til
den neste turen? I vårt tursenter i Marken er det
måndag til laurdag dyktige medarbeidarar som
vil hjelpe deg. I tursenteret har vi òg Vestlandets
største kartutval.
Felles for alt vi gjer er gleda over å vere ute, ha
det kjekt saman og få fine opplevingar ute i naturen. Turlagets hovudmål er å få flest mogeleg
folk ut på tur ved å utvikle eit spennande, ekte,
inkluderande og naturvennleg tilbod.
Vi håpar dette Sti og Varde-magasinet vil
gi deg inspirasjon til å bli med på tur, besøke ei hytte eller bli med som frivillig.
Velkommen med ut på tur!
BESTE TURHELSING
HELENE ØDVEN
DAGLEG LEIAR

Lurer du på kor du skal ta vegen neste helg, eller

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag, også kalla Turlaget, er Vestlandets største friluftslivsorganisasjon, med over 30 000 medlemmer og ein
betydeleg frivillig organisasjon med ca. 48
årsverk, 83 000 timar ulønna arbeid kvart år. Det
er eit breitt og variert tilbod i organisasjonen,
både for medlemmer og for ikkje-medlemmer.
Men det løner seg å vere medlem, og gjennom
kontingenten støttar medlemmene opp om det
gode arbeidet som skjer med friluftsliv for alle,
folkehelse og – ja, nettopp: frivillig innsats.
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Vestlandets største på
friluftsliv
ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag (BHT), eller Turlaget, om du vil, er Vestlandets største
friluftslivsorganisasjon.

I 2017 passerte vi 30 000 medlemmer, og det føyer
seg inn i trenden med et stadig økende medlemstall.
Det er blant barn og unge vi vokser mest. Vårt
familiemedlemskap er veldig populært.
BHT skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og
naturvennlig friluftsliv. BHT har kontorer i Marken
i Bergen. BHT, inklusive lokallagene, dekker
geografisk store deler av fylket. Bergen og Hordaland
Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening

LOKALE TURSTIER

Det er mange spennende turstier rundt omkring
i fylket, og flere steder er disse drevet av lokale
turlag, gjerne i samarbeid med idrettslag og
kommunene. Informasjon om tursti-tilbudet der
du bor kan du få på turplanleggeren www.ut.no
og ofte også på kommunens nettsider. Flere
turlag og kommuner har dessuten utarbeidet
kart med vekt på sitt nærområde.

(DNT), som i 2017 nådde over 300 000 medlemmer.
Dugnadstankegangen og frivillig arbeid fra
medlemmene er bærebjelken i Turlagets virksomhet.
Årlig legges det ned frivillig arbeid tilsvarende over
45 årsverk.
Det er de lokale medlemsforeningene som eier
og driver DNTs over 500 hytter. De har ansvar
for å merke stiene, kviste løypene om vinteren og

arrangere turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes
et nett på om lag 22.000 km merkede sommerstier
og rundt 4300 km kvisteløyper.
I 2017 hadde BHT hele 14 lokallag, men det kommer
jevnlig flere nye. Hvert lokallag har et styre. I tillegg
har mange av lokallagene én eller flere av følgende
grupper: Barnas Turlag, DNT Ung, Seniorgruppe
og Fjellsport.

Vil du vite om det er lokallag i din kommune,
finner du oversikt på nett:
www.bergenoghordalandturlag.no/lokallag
Dersom du ikke finner noe lokallag i nærheten
av der du bor, så ta kontakt; kanskje kan nettopp
du være med på å starte opp et tilbud. Ta kontakt
med organisasjonsleder Trude Iversen på telefon
55 33 58 26/917 55 445, e-post trude.
iversen@dnt.no.

Den nye Eiger-kolleksjonen

STORD-FITJAR TURLAG

Stølsheimen.
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MEDLEM?
HER ER NOEN AV FORDELENE

– Som medlem i Bergen og Hordaland
Turlag får du automatisk medlemskap i
Den Norske Turistforening.
– Gode rabatter på over 500 turisthytter og
fjellstuer i hele Norge.
– Rabatt på turer og kurs.
– Medlemspris på turutstyr og kart i Tursenteret.
– Ungdom overnatter til halv pris.
– Medlemsbladet Sti og Varde med turprogram og reportasjer fire ganger årlig.
– DNTs medlemsblad Fjell og Vidde sju
ganger årlig. DNTs årbok. Alt levert i
postkassen.

– Barnas Turlag-medlemmer overnatter
gratis og får Turboposten to ganger årlig.
– Gode rabatter hos Gjensidige forsikringsselskap.
– Rabatt på utstyr hos Platou sport (15 %)
og Løplabbet (15 %) i Bergen.
– Tilgang til DNT-nøkkel.
Dessuten: Som medlem støtter du Turlagets
og Turistforeningens arbeid for vern av natur
og miljø, og for sikring av frilufts- og naturareal i ditt nærmiljø.

Oslo: Sportsnett / Bergen: Outdoor / Tromsø: Pyramiden / Hemsedal: MOH+ / Oppdal: VPG
Lofoten: L Barth Sport / Sandefjord: Fjellsport.no / Svalbard: Arctica / Ålesund: Intersport

www.mammut.com
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Dani Arnold – Mammut Pro Team
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

DNT

DNTs første fellestur.

Den Norske
Turistforening (DNT)
«Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land»,
uttalte Thomas Heftye, DNTs stifter, da organisasjonen ble grunnlagt 21. januar 1868. Siden da har
organisasjonen hatt hans visjon som rettesnor.
DNT har vokst seg stor siden oppstarten for over
150 år siden. 1800-tallets DNT-medlemmer var
i all hovedsak menn som tilhørte det øverste
sjikt av samfunnet innen vitenskap, kunst og
kulturliv. Det var de som hadde råd og tid til å
dra til fjells. Men fra 1920-årene fikk foreningen
tilslutning også fra andre lag av befolkningen. I
etterkrigstiden steg medlemstallet i DNT i takt
med at folks økonomi utviklet seg og man fikk
mer fritid. Organisasjonen gikk fra å være en
gentlemans-klubb for en liten elite til å bli en
folkebevegelse med et tilbud for alle.
MEDLEMSFORENINGER OG LOKALLAG

DNT består av 57 medlemsforeninger med
tilknyttede lokallag. Det meste av arbeidet i DNT
er tuftet på dugnad. Hvert år legger de frivillige
ned over 750 000 timer arbeid. De vedlikeholder
over 22.000 km med stier og over 540 hytter, i
tillegg til å arrangere turer og aktiviteter som får
over 1 million mennesker med ut på tur.
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NATUROPPLEVELSER FOR LIVET

DNT har hele veien arbeidet for å fremme et
enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

og for å bevare natur og kulturverdier. DNTs
visjon «Naturopplevelser for livet» er styrende
for all virksomhet i organisasjonen. DNTs
overordnede mål er å formidle friluftslivets
muligheter til å realisere drømmer, til å oppleve
ro, stillhet, natur, glede, utfordring, begeistring,
undring, livsmot, bedre helse, samhold og tro på
en bærekraftig fremtid.
STIEN

Det er STIEN som treffende nok er DNTs
verdier.
Spennende – DNT skal by på utfordrende og
spennende opplevelser for alle.
Troverdig – trygghet og kvalitet skal stå i fokus
i hele organisasjonen.
Inkluderende – DNT skal ha et turtilbud der alle
føler seg velkomne, også de som ikke kjenner
oss fra før.
Enkelt – vi vil bidra til å la folk oppleve gleden
ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig – DNTs virksomhet med
aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

SAMFUNNSANSVAR

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve
glede i naturen, nå og i framtiden. Det er
fellesnevneren for engasjementet for folkehelse,
naturforvaltning og skole. Å bedre folks
livskvalitet og helse er en av grunnsteinene i
DNTs visjon «Naturopplevelser for livet». Alle,
fra fysisk- og psykisk utviklingshemmede til
de mest aktive fjellsportutøvere, skal kunne
finne en aktivitet i DNT-systemet. Skolen er
videre en viktig arena for at barn og unge skal
bli glade i friluftsliv. Derfor er DNT en pådriver
for mer uteaktivitet i skolen. DNTs engasjement
på ulike felt gjør at organisasjonen er en viktig
folkehelseaktør i Norge.
MEDLEMSVEKST

«...vi må opp i minst 20 000, og det er min faste
overbevisning at vi kan nå det tall meget snart
hvis vi bare mannjevnt vil det», skrev doktor A.
Bjartnes i DNTs årbok for 1932. DNT har hatt
en jevn medlemsvekst de siste årene, og har nå
godt over 300 000 medlemmer.
Vi håper du blir med oss ut på tur, du også.

ARNE MO NILSEN

«DNT arbeider for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, samt legge til rette
for et enkelt og naturvennlig friluftsliv».
Breheimen.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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DE 9 FJELLVETTREGLENE

9

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Planlegg turen og meld fra hvor
du går.
Skaff deg informasjon om
turområdet og forholdene du
skal på tur i.
•Ikke lag avtaler som krever
mobildekning eller presise
klokkeslett.
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Tilpass turen etter evne og
forhold.
• Gjør løpende vurderinger
av forholdene, og tilpass
planene dine etter det.
• Vis respekt for været!
•Ikke legg ut på langtur uten
erfaring.

Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
• Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det
innebærer for deg i det område
du skal ferdes i.
• Turvarsler finnes her:
yr.no, storm.no og varsom.no.
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Vær forberedt på uvær og kulde,
selv på korte turer.
• Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med ekstra klær og det
utstyret som turen og terrenget
krever.
• Ekstra mat og drikke kan hjelpe
både deg og andre dersom du
bruker lengre tid enn planlagt.
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Ta trygge veivalg. Gjenkjenn
skredfarlig terreng og usikker is.
•Bevisste og gode veivalg er
det viktigste for å unngå skred.
• Vær oppmerksom på isforholdene når du går på
regulerte vann og i inn- og
utløpsområder.
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Bruk kart og kompass. Vit alltid
hvor du er.
•Bruk kart og kompass, det
fungerer alltid.
•Følg med på kartet også når du
går på merket rute.
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Vend i tide, det er ingen skam
å snu.
•Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge
før du blir utslitt.

Stølsheimen.

VELG RETT BEKLEDNING OG UTSTYR

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Ta med nødvendig utstyr for å
kunne hjelpe deg selv og andre.
Ha med enkelt førstehjelpsutstyr.
•Pakk smart! Pakkelister for
ulike turer finner du på dnt.
no.
•Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men du kan
være utenfor dekning, og den
kan gå tom for strøm.

Spar på kreftene og søk ly
om nødvendig.
•Avpass farten etter den
svakeste i følget (men
pass på at alle holder
varmen).
•Ikke vent med å søke ly til
du er utslitt. Du blir mer
sliten av sterk vind

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

SOMMERBEKLEDNING

UTSTYR

• Regntøy (jakke og bukse)
• Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport)
• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift
• Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift
• Fleecejakke eller tynn varmejakke
• Lue
• Ullvotter eller andre votter som er varme selv når
de er våte
• Lette innesko/inneklær
• Fjellstøvler og gjerne gamasjer
• Shorts og T-skjorte (ull/kunstfiber) hvis det er meldt
varmt vær

• Ryggsekk med passe volum til innhold
• Vanntett pose som passer nedi sekken (ev. regntrekk utenpå sekken)
• Lakenpose (ev. lett sovepose)
• Førstehjelpssaker med plaster og sportstape
• Toalettsaker (kun nødvendige) og en lett håndduk
• Litt toalettpapir
• Solbriller og solkrem
• Kart, kompass og kartmappe
• Liten kniv
• Fyrstikker/lighter
• Liten hodelykt
• Mat/snop for dagen og drikkeflaske (ev. termos til varmt drikke)
• Penger/kort
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• DNT-nøkkel
• Medlemskort i DNT
• Proviant hvis du skal besøke ubetjente hytter
En slik utrustning veier totalt 7–12 kg.
VINTERFJELLET KREVER LITT MER UTSTYR.

Sekken behøver ikke bli veldig tung hvis du skal gå dagsturer eller fra hytte
til hytte. I tillegg til skikkelige klær (pakk kun ull som ekstra skift, og sørg
for at ytterplaggene er helt vindtette) trenger du spade, liggeunderlag
og sovepose. Vindsekk anbefales, du kan bli utsatt for dårligere vær enn
værmeldingen sier (lokale forhold spiller også inn). Vindsekken er også
god å trekke over seg ved pauser. Dunjakke kan være et himmelsk plagg
og veier lite, men husk at den fort kan bli våt. Er du usikker på vintersekken,
ta kontakt med vårt Tursenter, som også har utstyret du trenger.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

1. PLANLEGGING

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

SINDRE THORESEN LØNNES

8. MATLAGING

2. PROTOKOLL

Hvis fingrene ikke er for valne,
skriver du deg inn i protokollen
med navn, medlemsnummer
og litt annen informasjon
straks etter ankomst. Først da
har du rettigheter på hytten og
kan finne deg sengeplass og
fyre i ovnen.

SINDRE THORESEN LØNNES

Visste du at vi driver 25 fantastiske hytteanlegg i fjellet? De er åpne for deg, dag og natt.

De fleste av Turlagets hytter er selvbetjente. Da
er de fullt utstyrt med sengetøy, kjøkken- og
kokeutstyr og ved, og har mat for salg. Maten
er langtidsholdbar og består av hermetikk,
posemat, havregryn, knekkebrød og pålegg.
Brød og ferskmat må man ha med selv.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Å gå fra hytte til hytte er noe helt spesielt. Roen
senker seg. Du blir kjent med nye steder, koser
deg sammen med venner eller familie og får
oppleve stillhet og ro, et fint avbrekk fra en
ellers travel hverdag.

HYTTEPERLER

Noen er små og sjarmerende, andre store
og prektige. Bergen og Hordaland Turlags
hytter ligger i Stølsheimen, Bergsdalen,
langs Bergensbanen, på Hardangervidda og
Folgefonna. Det ligger mange hytteperler og
venter på deg!
Ta gjerne kontakt med Tursenteret i Marken
om du lurer på noe.

GURO ØVSTHUS

11. DO

Det er utedo som gjelder på DNT-hyttene.
12. BETALING

Du betaler med
betalingsfullmakt eller
kontanter som puttes
i safe på hytten. Med
betalingsfullmakten
kan du betale med
kredittkort. Hvis du ikke
ønsker å benytte kredittkort, kan du velge å
få tilsendt faktura.

4. TØRKING

Mye kan være vått etter en dag ute,
og det er godt tilrettelagt for tørking
av klær og sko ved ovnen. Noen hytter
har egne tørkerom. Skift til tørre klær
snarest mulig, og finn plass og heng
det våte tøyet til tørk.

SINDRE THORESEN LØNNES

SLIK FUNGERER HYTTENE

De ubetjente hyttene har ikke proviant, men
er ellers utstyrt som de selvbetjente. Bergen
og Hordaland Turlags hytter er åpne hele året,
og du trenger ikke DNT-nøkkel. På Træet og
Alexander Grieghytten må man derimot ha
egen nøkkel. På alle hyttene finnes veiledning
og informasjon om praktiske forhold – alt fra
hvor du finner vann til hvordan du betaler.

Ta med lakenpose eller lett sovepose
på hytteturen. Vis respekt for dem
som ønsker å legge seg tidlig. Vanligvis skal det være ro kl. 23. Det er
rimelig og god folkeskikk at familier
med barn og medlemmer over 60
år får fortrinnsrett til køyeplass.

Alle selvbetjente hytter har matlager. Her kan du hente ut det
du trenger, fra knekkebrød og havregryn til posesupper, pålegg
og hermetikk. Du betaler for maten samtidig som du betaler for
oppholdet. Ubetjente hytter har ikke mat for salg, så dit må du ta
med all mat selv.

SINDRE THORESEN LØNNES

Alle hyttene er tilgjengelige for deg, enten du
er medlem eller ikke. Oppgjør for proviant og
overnatting er det opp til deg selv å ordne med.
Systemet er basert på tillit. Er det ikke flott at
det er slik?

10. SOVING

6. MATLAGER

SINDRE THORESEN LØNNES
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Dette er kveldens høydepunkt uansett
om man spiser medbrakt hjortebiff
eller Joika fra matlageret. Kos deg
med måltidet, men hvis mange skal
lage mat, velg enkel mat, vær effektiv
og vask opp så snart det er anledning.

Usikker på hvordan du bruker en turisthytte?
Det er enkelt. Her ser du hvordan du bruker
hyttene våre.

SINDRE THORESEN LØNNES

Turlagets hytter

9. MIDDAG

På de aller fleste hytter er det stearinlys som gjelder når det er mørkt.
Noen hytter har litt lys fra solstrøm.
Pass på at lysene står godt i lysestaken
og at de ikke står nær brennbare ting
(f.eks. klær). Trengs mer lys – ta fram
hodelykten, standard i alle sekker.

7. VANN

På hytten finner du oppslag om hvor nærmeste vannkilde er. Ha alltid rikelig med vann i hytten.

SINDRE THORESEN LØNNES

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Offisiell åpning av BT-hytten på Vesete på Mjølfjell.

5. LYS

HYTTEBESØKET
FRA A TIL Å

3. FYRING

Vel inne er det tid for å fyre i
ovnen ved behov. Oftest er det
dét! Stable noen vedkubber
oppå hverandre og fyll på med
papir, never og annet lett brennbart i hulrommene. På noen
hytter er det også tennposer.
Legg småved på kryss og tvers
på toppen. Du får som regel fyr
på første forsøk!

Gasskomfyr for matlaging er standard
på hyttene. Før du kan tenne på, må
du vippe bryteren på gassflasken til
«åpen» posisjon. Husk å vippe den
tilbake før du legger deg og ved
avreise. Iblant må du skifte gassflaske
selv, se oppslag.

ELLEN LANDE GOSSNER

MARIUS NERGÅRD PETTERSEN

Planleggingen er en viktig del av turen.
Så snart du er inne på Turlagets/DNTs
nettsider eller besøker Tursenteret i
Marken, er du i gang. På ut.no eller i
vårt Tursenter får du oversikt over alle
turområdene i Norge og turforslag og
hytter som burde friste. Skaff deg kart
over området, lag en plan som passer
til ditt nivå som turgåer, pakk sekken og
legg i vei!
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13. VASK

Alle kjørler, benkeflater, gulv og
toalett skal vaskes før du forlater
hytten, og sengene skal res
opp. Forlat gjerne hytten i litt
bedre stand enn da du kom.

Dette var guiden til de selvbetjente
og ubetjente hyttene våre. Bor du på
betjente hytter, kommer du til oppvarmet
hytte. Da slipper du å tenke på stort annet
enn å kose deg mest mulig.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

RØDMERKEDE LØYPER
MELLOM HYTTENE
12

Foto: Svein Hogne Børven

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

VELG EN HYBRID
TURKAMERAT

Mellom hyttene er det merkede løyper. Merkingen består av små varder, og den velkjente røde T-en
er varemerket som gir deg trygghet for at du er på rett vei.
Men følg nøye med på kartet. Merker kan ha
falt ned eller være skjult av snø. Det er opp
til deg å velge lengde og vanskelighetsgrad.
Valgmulighetene er mange.
Vardene og T-ene holdes ved like av et stort
apparat frivillige. Hvis du ser en nedrast og
nedfalt varde underveis, så bygg den gjerne
opp igjen! Og meld fra til Turlaget om ødelagte
skiltpunkt; vinteren er hard mot merkingen.
BRUK HELE DAGEN

Legg opp turen etter egne forutsetninger. Det

er ikke noe mål å gå lengst mulig eller fortest
mulig, men å ha positive opplevelser underveis.
Det finnes informasjon som kan fortelle deg hva
du ser langs rutene, let gjerne på nettsiden under
«hytter». Som medlem i BHT og DNT får du
også medlemsblader som gir mye informasjon
om områdene du ferdes i.
TA MED FISKESTANGEN

Det er stort sett fisk å få i vann og vassdrag
langs rutene våre. I de fleste områdene må du ha
fiskekort, og dette kan kjøpes på Turlagets hytter

Toyota C-HR Dynamic Hybrid
13

kr. 349.000,- inkl. met.lakk og vinterhjul
Privatleie kr 3 800,-/md*
Startleie kr 29 000,-.

eller ved innfallsporter. Se også inatur.no, der du
kan få tak fiskekort til de fleste steder i landet.
Broer
De fleste av BHTs broer tas inn i vinterhalvåret.
Skal du til fjells sent på høsten eller tidlig på
våren, anbefaler vi at du sjekker «Brooversikt»
under «Føremeldinger». I prinspippet ligger
broene ute fra 1. juli til 1. oktober. Kontakt
Tursenteret hvis du er i tvil.


*Inkl. frakt, lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. PrivatLeie eks.: TOYOTA C-HR: Startleie 29 000,- Etabl.geb. 4 790,- Md.leie 2 995,- Totalt 170 590,-. Forbruk
blandet kjøring: TOYOTA C-HR DYNAMIC HYBRID fra 0,38 l/mil, fra 86 g/km, fra 9,6 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.
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På dette planleggingskartet finner du inntegnet
alle Turlagets hytter og DNT-hytter i Bergen og
7
10024 Haukeli
Turlags virkeområde. Kartet viser
L L14 Hordaland
merkede stier og angir hvor mange timer det
anslagsvis tar å gå mellom hyttene, uten pauser.
Haukeliseter
Fjellstue
Det finnes planleggingskart for turområder i
hele Norge, og alle disse kan du få gratis i Bergen og Hordaland Turlags turbutikk i Marken.
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i Norgesserien 1 : 50 000
6
til salgs. Videre anbefaler vi også kartene på
UT.no, som er et nyttig planleggingsverktøy.
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Hovden

ÅMOT

STØLSHEIMEN

Stølsheimen er fjellområdet
mellom Sognefjorden i nord
og Vossefjellene i sør, fra
Masfjordfjellene i vest og Vikafjell
i øst. Den sentrale delen av
Stølsheimen er vernet etter
naturloven.
LANDSKAPET

Stølsheimen er Vestlandet i et nøtteskall. Mye
nedbør og et kupert landskap har vært opphav
til mange vann og vassdrag, vide myrområder
med rolige elveløp, friske stryk og fosser som
kaster seg utfor stupene på vei til fjorden.
Nord i Stølsheimen er det storslått utsikt mot
Sognefjorden og bygdene og fjellene innover
fjordlandskapet.
STØLSDRIFTEN

Stølsheimen har, som andre fjellområder, i lang
tid vært nyttet som en del av næringsgrunnlaget
for bygdene omkring. I nesten alle daler og
botner finnes støler og stølstufter fra den gang
landbruket brukte beitene for å fø dyrene gjennom sommeren. Innen verneområdet ligger det
over 40 støler. Selv om stølsdriften er historie,
treffer vi både kyr og sauer på beite.
BÅDE FOR FAMILIEN OG SPREKINGER

Det er relativt kort avstand mellom hyttene i
området. Stølsheimen egner seg derfor godt for
familier med både små og større barn, og for
dem som vil gå kortere dagsetapper.
Området byr også på utfordringer for dem som
liker lange turer og vil gå utenom merkede stier
eller foretrekker telt.
Værmessig er området lunt, selv om det kan
være friskt på toppene og fjellovergangene.
Vinterstid er det relativt stille i Stølsheimen.
Men området byr på herlige skiopplevelser.
De viktigste rutene kvistes til påske og gjør et
variert og nydelig skiterreng tilgjengelig for
alle som har litt erfaring fra vinterfjellet.

16

NICOLAS RODRIGUEZ

KORT AVSTAND FRA BERGEN

Stølsheimen ligger i moderat reiseavstand fra
Bergen. Med innfallsporter fra Vikafjellsvegen,
Voss, Modalen og Eksingedalen, Romarheimsdalen og fra den sørlige delen av Sognefjorden
når man området på 2–3 timers kjøring fra
Bergen med bil. Der er også brukbar offentlig
kommunikasjon.
Morgenstemning Vardadalsbu.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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har 3 hytter i sør; Volahytten, Torvedalen og
Tvinnestølen. Vik Turlag driver Målsethytten
på Vikafjellet og Sylvarnes ved Sognefjorden
(sti til Ortnevik, og båtforbindelse).

HELGE SUNDE

Selvbetjent, 30 senger (inkl.
sikringshytten), ligger 650
moh. i den frodigste delen av
Stølsheimen. Tilrettelagt for
hund.

DNT

Selvbetjent, 2 hytter med
totalt 26 senger. Ligger 820
moh. i hjertet av Stølsheimen.
Tilrettelagt for hund.
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Torehytten
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Selvbetjent, 14 senger, 945
moh. på østsiden av Volavatnet.
Letteste adkomst er via Evanger
og Teigdalen og på anleggsvei til
Voladammen. Derfra er det ca.
1 time å gå. Tilrettelagt for hund.
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Matre

Målsethytta

Åsedalen

Ubetjent, 6 senger + 2 madrasser. Godt utstyrt, trivelig
stølshytte. Umerkede, men
tydelige stier. Tilrettelagt for
hund.

Selvbetjent, 20 senger, 887
moh., vest i Stølsheimen.
Tilrettelagt for hund.
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Arnafjord
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4

7

VATNANE

VARDADALSBU

Borlaug

Borgund

FRESVIKBREEN

Ubetjent, 8 senger, 580
moh., 1–2 timers gange fra
Ortnevik. Ligger nydelig til
på en liten fjellhylle med
utsikt mot Sognefjorden.
Fine dagsturmuligheter fra
hytten. Hund kan ligge i
stølshus ved hytten.

FJELLVASSBU

Ubetjent, 4 senger, 850
moh. Hytten er privateid,
men står ulåst og fungerer
som en ubetjent DNT-hytte.
Hytten er nedsnødd og
stengt for besøkende i perioden 1. jan.–30. april.

BHT

Vardadalsbu

Fresvik

Vatnane

TORILL REFSDA AASE

4

Fjellvassbu
4

2 3

5

10047 Aurland 10048 Hemsedal
LÆRDAL
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TORVEDALSHYTTEN
GEILO

MÅLSETHYTTA

Ubetjent, 24 senger, 875
moh. Tilgjengelig med bil og
fra bussen over Vikafjellet.
Godt fiske i Målsetvatnet.
Tilknyttet T-merking i
Stølsheimen og mot Voss og
Vik. Mulig å benytte for funksjonshemmede.Vik Turlag.

SYLVARNES

Selvbetjent, 16 senger
og hems, 805 moh., nås
lett fra Eksingedalen og
Engjalandsdalen nær Vinje.
Tilrettelagt for hund.

MARIT DJUPVIK

3

10046 Modalen
N
VIK

MARIT DJUPVIK

6

5

Stordalen
Fjellstove

Sylvarnes

Finden
Finnabotn
Solrenningen

3

2

Fodnes

E

Ubetjent, 9 senger
(+ 5 madrasser), 94 moh.
DNT-standard. Ligger omgitt av grønne bøer og har
utsyn rett mot fjorden. Strøm
og innlagt vann. Drives av
Vik Turlag.

TVINNESTØLEN
HELGE SUNDE

ekke

Kringla

Brydalsseter

3

Norddalshytta

Mannheller

BHT

Oppedal

Ortnevik 5

KAUPANGER

LEIKANGER

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

2

HERMANSVERK

Vangsnes

S O G N E
F J O R
D

dje

Hella

TORILL REFSDA AASE

BALESTRAND

Noreide
Lavik

Selvbetjent, 26 senger,
1010 moh. Ligger i barskt
høyfjellsterreng og er en lys
og fin hytte med vestvendt
veranda. Tilrettelagt for
hund

Dragsvik

ÅSEDALEN

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

HELGE SUNDE

Selvbetjent hytte, 49 senger,
880 moh. Turlagets største
hytte i Stølsheimen.
Tilrettelagt for hund

TORILL REFSDA AASE

SELHAMAR

KARL H. OLSEN

I Stølsheimen har Bergen og Hordaland Turlag 10 hytter, inkludert Kalvedalshytten i
Lindås. I tillegg står Fjellvassbu (privateid),
mellom Stordalen og Vardadalsbu, åpen for
turfolk i sommerhalvåret. Voss Utferdslag

SOLRENNINGEN

Selvbetjent, 22 senger,
ligger 960 moh., høyt over
Modalsfjellene. Tilrettelagt
for hund.

HELGE SUNDE

FRA HYTTE TIL HYTTE
FRA MASFJORDEN TIL VOSS

SKAVLABU

Ubetjent, 1060 moh. i fjellet ca. 7 km nord for Lønahorgi, og
med kort avstand til Volahytta ved Voss. Den har 6 køyer og ligger
i et område med gode fiskevann. Tett på Kvitanosi (1433 moh.).
Tilrettelagt for hund.

TORVEDALEN, VOLA OG TVINNESTØLEN EIES OG DRIVES AV VOSS UTVERDSLAG.
6

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

TORILL REFSDAL AASE

GODE TURER I STØLSHEIMEN

Vatnane – en perle i stølslandskapet
Vatnane ligger i en stølsbø på Fagerdalshalvøya mellom Arnafjorden og
Finnafjorden i Sogn.
Stiene til Vatnane er ikke T-merket, men
de er tydelige og mye brukt.
Fra Tenne i Arnafjord: De fleste kjører
bil til Arnafjord. Enkleste turen til
Vatnane starter på skogssti som slynger
seg oppover fjellsiden. Du ser fjorden,
hører brusende fosser og sprudlende
bekker innen du er oppe, og landskapet
flater litt ut.
2-3 timer.
Rundturer fra Tenne
Om Rosete: Overnatting på Vatnane.
Neste dag på skiltet sti nordover, den
dreier så ned mot stølen Rosete, hvorfra det er usedvanlig flott utsikt mot
fjorden og fjellene omkring. Stien går
i lange slynger ned igjen til Arnafjord.
Vel en km til parkeringen.
Om Åsedalen: Overnatting på Vatnane.
Neste dag til Åsedalen (10 km/3t), og
siste dag på buføringssti ned til Halset i
Arnafjord. Vel en km til parkering.
Åsedalen–Arnafjord: 11 km/4-5 t.
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Trekanten
Din første hytte-til-hytte-tur? Da prøver du kanskje denne: Bjergane–Åsedalen–Selhamar. Fra Vikafjellet er det
8 km på anleggsvei før du kommer til
Bjergane. Tar du buss, må du gå inn,
kommer du med bil, tar du på deg
fjellstøvlene. Turen mot Åsedalen går
på god sti i lett terreng og med utsikt
mot fjorden. Ved Rappen passer det
med en rast før du fortsetter opp over
Tindafarangen (1197 moh.), på god
sti og med vid utsikt. Snart kan du se
det vakre landskapet i Åsabotnane
og Halset.
Fra Åsedalen neste dag går turen
om Halsetstølene og opp gjennom
den lune Geitdalen. Ved Rappenvatn
dreier stien, og du må dernest gjennom Raudberguren, på litt grov men
merket sti, og et par steder gir den
trening for hele kroppen. En liten time
senere ser du hytten nede ved vannet.
Fra Selhamar er det en lett tur tilbake
til Bjergane neste dag.
Alternativt kan du ta første overnatting
på Selhamar og gå den siste etappen
fra Åsedalen til Bjergane. 14 km + 16
km + 8 km/3 dager.

Utforsk Fagerdalshalvøya
En ekstra overnatting på Vatnane gir
muligheter til å utforske Fagerdalshalvøya, du kan gå rundt langs kanten
med Fagerdalsnipa (1245 moh.) som
høyeste punkt. Du får orkesterplass mot
Finnafjorden og Sognefjorden.

Klassikeren til Selhamar
Prøv den klassiske turen til Selhamar! Den går fra
Trefall i Eksingedalen, og før anleggsveiene kom,
var dette den tradisjonelle ruten inn i området, brukt
til beiting og støling og trolig som lokal overgang
til Sogn.
Du får oppleve fine variasjoner i landskapet, fra
skogkledde lier via stølsmiljø og opp i mer åpent,
men lunt fjellterreng. Mange fine vann og små elver
langs ruten.

Enkleste ruten til Vardadalsbu
Svartavatn–Vardadalsbu: Turen går i herlig høyfjellsterreng frem til en av Turlagets
triveligste hytter. De som har opplevd
dette landskapet i godvær, kommer alltid
tilbake. Ruten starter fra Svartavatn, som
ligger 17 km på anleggsvei inn i fjellet
(avkjøring fra E39 ved sørenden av Masfjordtunnelen). Fra parkeringen følger du
stien fra Svartavatn mot hytten Skavlabu
i ca. 2 km, før du tar av mot Skjerjevatnet. Langs Skjerjevatnet bærer det lett
innover før stien dreier litt mot øst og går
i småkupert terreng fram til stiskille til
Steinsland. Snart ser du hytten som ligger
like ved et friskt fjellvann.
For fjellvante er det en fin tur fra hytten
og opp på Eldhusfjellet (1206 moh.) like
ved. Varden på toppen er over hundre
år gammel.
11 km 4 t.

Turen starter med en god kneik til Trefallstølene, og
senere kommer en ny stigning over Kvanndalsskaret.
Vel oppe føter du deg i hovedsak på grønt og mykt
terreng innover i fjellet mot hytten.
Det er gjerne fristende å bruke anleggsveiene
hvis man skal komme nærmest mulig med bil.
Men fra Trefall får du en komplett turopplevelse, inkludert utsikt mot Kvitanosi. Spreke
barn som er vant til å gå, klarer denne turen fint!
10 km/2 t.
Langs Dagvatnet mot Vatnane.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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Kalvedalshytten ligger
ved Storavatnet i
Eikefetvassdraget, mellom
Romarheimsdalen og
Masfjorden.

MELLOM MASFJORDEN OG ROMARHEIM

Landskapet her er vakkert og litt kupert,
det skifter fra små, idylliske vatn, skog
og myr til gråfjell som reiser seg 800
meter over havet. Det er mange støler og
stølsrester i området. Det er tre gode og
T-merkede stier inn mot denne perlen i
mellom Romarheimsdalen og Masfjorden. Den enkleste går fra Stussdalen
(avkjøring fra E39) med parkering ved
stistart (betaling).
Hytten er populær, og i godværshelger
kan det bli fullt, særlig fine høsthelger. I
2018 bygges sikringsbu og det betyr flere
sengeplasser.
Området var lenge ukjent for tugåere flest.
Men da Kalvedalen turisthytte bygget
(2001), og stiene ble T-merket, ble området fort populært.
Hytten passer godt for helgeturer, men
også for flere dagers opphold om en vil
utforske området mer. Her er mange fine
turmål, og fisk i vatna, men dessverre
ikke i vatnet like ved. For den som har tid,
anbefales ukedagene.

VADHEIM

STØLENE VED KALVEDALEN
Rysjedalsvika
SULA

S

Lavikog
Området har flere etablerte stølsmiljø,
er et viktig beiteområde
sau. Støls10045 for
Fedje
miljøet like
vet har bygningene stammer
Rutledal
Oppedal
helt fra slutten av 1700-tallet. På midten
av 1800-tallet
drev ei gruppe
Brekkebønder fra
Gulen
vestsida av Austefjorden seter i KalveStordalen 3
dalen. Kyrene ble t fraktet med skøyte
4
6 Fjellstove
Kringla
over fjorden, til Nord-Kvingo og ført inn
Fjellvas
4
til seters. I Kalvedalen var det som regel
S T Ø L S3 H
to budeier som stølte, fra juli til septemMatre
1,5
ber. Sløvåg
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Skavlabu
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8

Andvik

Mongstad

Fedje

5

Dyrkolbotn

6

Mo

Kalvedalshytta
LINDÅS

TURRUTENE TIL KALVEDALSHYTTA

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

JANE BRITT DAAE

Fra Kvingo
Stien fra Nordkvingo til Kalvedalshytta starter ved det gamle
skulehuset (skiltet fra veien). Den tar deg raskt og bratt opp
gjennom skogen før du kjem til lettare terreng. Fra Sætretjønna
ser du det vakre stølstunet Nordkvingesætret. Nå går du opp over
Storevasseggane, der det er godt vardet. Du møter stien fra Andvik
og følger den rundt Storavatnet, forbi stølene og fram til hytten.
11 km/4 timer

FAKTA KALVEDALEN:

Selvbetjent, 18 senger, ligger 420
moh. mellom Romarheimsdalen og
Masfjorden/Austefjorden.
Sikringshytte med 14 senger og
tilrettelegging for hund skal bygges
i 2018.

Kvingo

MANGER

Stusdal
Vikanes

Romarheim

Stamnes
Tyssebotn

HERDLA
Ø YG AR D E N

3

10037 Bergen

R AD Ø Y

Fra Stussdalen (den enkleste)
Fra E39 Romarheimsdalen via Stussdalen (T-merket):
Skiltet avkjøring ca 1 km etter kryss i Romarheim. Parkerings ved
stistart (ca kr 50). Turen går i lett terreng i skogsli langs Tverrvatnet.
Videre går stien i skogsli opp over Råsefjellet, dels på en liten fjellhylle
med flott utsyn over Flådalsvatnet. Herfra lett nedstigning til hytten.
8 km/3 timer

4

Alversund
KNARVIK

Træet

Frekhaug
Valestrand
ASKØY
KLEPPESTØ

Breistein

DALE

Lonevåg
OSTERØY

5H

Bruvik

4 1
1,5

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no
og
UT.no
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Vaksdal
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Når du går av bussen på Dyranut, med fire–fem dagsturer i vente,
ligger Hardangervidda nærmest endeløs foran deg.

Du ser åser og rygger, blå eller grå himmel.
Kanskje pisker regnet rett imot, kanskje er
det bare å skifte til shorts og T-skjorte, smøre
inn skuldrene og vandre av gårde på tørre,
gode stier.

slipper tung sekk og kan like fullt nyte fredfulle øyeblikk med et lite vann, i en åsside
eller ved en gammel steinbu. En sjelden gang
får noen oppleve de sagnomsuste reinsdyrene
som har vært der i over 9000 år.

Du treffer mange mennesker både langs stiene og på hyttene, men du trenger ikke gå
lange omveier for å få opplevelsen av å ha
Vidda alene. Har du telt, har du frihet til å gå
hvor du vil.

Bergen og Hordaland Turlags turer går som
regel i den vestlige delen, der de flate viddene blir avbrutt av den spesielle fjelltoppen
Hårteigen, den grå stabbesteinen midt på
Vidda som rager 1690 meter over fjordnivå.
Mot vest endrer landskapet her karakter, fra
uendelig vidde til steile fjellsider med store

Men det gode hyttenettet gir også frihet; du

fossefall ned mot det vakre fjordlandskapet
i Hardanger.
Starter du turen fra fjorden, skal du legge fra
deg mange liter svette før Vidda bretter seg ut
foran føttene. Uansett: Disse dalene mellom
fjord og fjell har i all tid vært ferdselsveier,
og fotturistene har gått her i snart 150 år.
Landskapet er unikt, og det er vernet mot
fremtidige inngrep. Nettopp slik ønsker vi
å bevare det.

Morenerygg på Hardangervidda.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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10022 Bømlo
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Hytten er romslig, med gode rom og oppholdsrom. Tilrettelagt for hund.
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Søfteland
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Indre Ålvik

JORD

Telavåg

Hufthamar

har skjenkerett for øl og vin.
Mange bruker Stavali som første eller siste
hytte på vei ut/inn av Hardangervidda. Men
det er et godt alternativ å slå seg ned på
hytten noen dager, gå dagsturer, fiske, plukke

3

2 3

5 Kvanndal

4
• Med buss eller bil til stistart ved Garden eller
Dyranut
ved Riksvei 7
Eikedalen
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3
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• Fra Øvre Eidfjord og opp til Hjølmaberget (bil eller taxi) ØYSTESE
O
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F
Jonshøgdi
R
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• Med buss/bil til Kinsarvik og Lofthus eller Odda, Røldal og Haukeliseter.
Tysse
NG
Kvamskogen NORHEIMSUND
Båtrute Norheimsund – Eidfjord.
Se også BHTs
NESTTUNlenke til ulike transportører,
med buss, båt og tog:
Tørvikbygd
Flesland til fjells
10029 Austevoll
10030 Folgefonna
www.bergenoghordalandturlag.no/transport-til-fjells/
Strandebarm

Klokkarvik

Stavali (1024 moh., selvbetjent, 62 senger)
er BHTs største hytte. I sommersesongen er
det vertskap på hytten, som serverer stølskost
og sørger for at gjestene har det bra. Hytten
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Bergen og Hordaland Turlag driver tre hytter på den vestlige delen av Hardangervidda, som byr på nærmest uendelige turmuligheter, enten du vil på helgetur eller
har flere dager til rådighet. Topografisk sett er Vestvidda den mest varierte delen
av Hardangervidda. De mest populære utgangspunktene er Kinsarvik, Garen,
Dyranut eller Hjølmaberget inn til Vivelid, Hedlo og Hadlaskard.

Torfinnsheim

Middalsbu
7
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HADLASKARD

MOSDALSBU

Hadlaskard (995 moh.) er selvbetjent, har 48 senger inkl. sikringbu og
er tilrettelagt for hund. Hytten ligger øverst i Veigdalen ved gamle støler
og stølstufter. Den har lange aner som overnattingssted, og er et viktig
knutepunkt i rutenettet på Hardangervidda. Turen inn Veigdalen fra
Hjølmaberget går gjennom et særdeles vakkert landskap, med elven Veig
som sentralt element.
Fra Hadlaskard kan man gå til Hårteigen, ca. 3 t til foten av fjellet, som kan
bestiges, best i godt vær.

Mosdalsbu (1010 moh., selvbetjent, 8 senger) er et fint turmål
både for dagsturer og overnattingsturer, gjerne med barn, beliggende vel 2 timers gange fra Ringedalsdammen. Det er trivelig
fjellterreng rundt hytten. Vatnet like ved har bra med fisk. Letteste
ankomst er på T-merket og god sti fra veien til Skjeggedal. Populær
turtopp fra hytten er Møyfallsnuten, 1466 moh. Stien dit er merket
både fra Odda og Mosdalsbu. Drives av Odda/Ullensvang Turlag.

Bergen og Hordaland Turlags hytter på Vestvidda er en del av et stort rute- og hyttenett.
Her følger en kort omtale av de øvrige hyttene
som ligger på denne delen av Vidda.

SANDHAUG

HAUKELISETER FJELLSTUE

Sandhaug (1250 moh., betjent, 80 sengeplasser,
DNT OO) ligger sentralt på Hardangervidda.
Adkomst: 10 km på vei fra Rv 7 til P-plass ved
Tinnhølen. Herfra på merket sti til Sandhaug.

DYRANUT FJELLSTOVA (RØD) OG DYRANUT
TURISTHYTTE (GUL),

LITLOS

Haukeliseter fjellstue, (1000 moh., 158
senger, betjent, helårs-åpent (STF), ligger ved
hovedveien over Haukeli. Haukeliseter er et
mye brukt sted til å starte eller avslutte turer på
den vestlige delen av Hardangervidda. God
offentlig kommunikasjon.

Dyranut Fjellstova (rød) og Dyranut Turisthytte
(gul), 1245 moh., er to private, betjente fjellfjellstuer beliggende ved veien over Hardangervidda.
De er sentrale utgangspunkt for mange turer
innover Vidda. Om vinteren kvistes det fra Dyranut. Området rundt Dyranut er også populært
blant kitere.

Litlos (1180 moh., betjent, 52 senger, drives av
DNT OO) ligger i et frodig og botanisk spennende område som har mange gode fiskevann.
På Litlos serveres mat basert på lokale råvarer og
mattradisjoner.
BESSO

Besso (1250 moh., betjent, 38 sengeplasser,
privat) ligger ved Nordmannslågen, midt i nasjonalparken. Stølsdrift om sommeren. Adkomst som
til Sandhaug, stistart ved Tinnhølen.

TRONDSBU TURISTHYTTA

Trondsbu turisthytta (1231 moh., betjent, 29
senger, privat, sommer) ligger ved Tinnhølvegen
på Hardangervidda. Flott startpunkt for videre
turer på Vestvidda og som overnattingssted hvis
man kommer til fjells sent på kvelden.

BILDET: SELHAMAR Selvbetjent hytte, 49 senger, 880 moh. Turlagets største hytte i Stølsheimen. Tilrettelagt for hund
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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LINDA FONGAARD

FLOTTE TURER PÅ VESTVIDDA

Vestvidda fra Garen
I sommersesongen er det bussforbindelse
over Hardangervidda. Toget til Haugastøl
korresponderer med buss til Øvre Eidfjord,
gå av ved Halne, Dyranut eller Garen. Fra
Garen og Dyranut er det T-merket rute
til Hadlaskard, videre til Stavali og videre
innover på Vidda, og du er ikke avhengig av
retur til startpunktet.
Garen–Hadlaskard ca. 24 km / 7–8 t. Stigning 700–1200 moh.). Garen til Hedlo/
Vivelid ca. 16 km.

Turer fra Hjølmaberget
Har du noensinne kjørt fra Eidfjord og
opp Hjølmodalen? Hvis ikke, har du en
opplevelse i vente: et av Vestviddas mest
sentrale utgangspunkt for fjellturer i
mange retninger.
De fleste som starter her, går rundturer.
Den tradisjonsrike
Vivelid fjellstova ligger en times gange
unna. Innover Veigdalen til Hedlo
turisthytte trenger du ca. 3 timer, og til
Hadlaskard 6 timer.
Det er en god investering å ta en ekstra
dag eller flere i området, for å fiske, kose
seg eller kanskje bestige Hårteigen (1690
moh.), tre timers gange fra Hadlaskard.
Langs turtraseene fins det mange spor
etter tidligere drift i fjellet. Du passerer
Nordmannsslepene og gamle steinbuer
som ble brukt som hvileplass for reisende,
senere i forbindelse med jakt, fiske og
støling. Det er rikelig med fisk i vannene.
Rundt Hjølmoberget ligger tallrike
kulturminner som er avmerket på kart og i
terrenget.
Legg gjerne turen om Velurfossen!
Hjølmaberget–Hadlaskard 20 km / 6 t.
Stigning 900–1100 moh.
Hadlaskard–Stavali 18 km / 6 t. Stigning
1000–1200 moh.
28
Hallingskeid, Hardangervidda.

Fossestien til Vidda
Stien mellom Kinsarvik og Hardangervidda går
langs det storslåtte Kinsovassdraget og er en
stor opplevelse for både fjellvandrere og turister.
Fossene i Husedalen er vannrike, og man kommer tett innpå. De er fantastiske om våren etter
snøsmeltingen og etter mye regn. Men selv i tørre
perioder er det mye vann i det varierte vassdraget;
perlene ligger samlet langs stien oppover mot
Stavali og Hardangervidda.

Klassisk rundtur
En av de mest populære turene på Vestvidda er
nettopp turen fra Kinsarvik til Stavali og så ned
til Lofthus.
Stien går forbi Nyastølsfossen, så Nykkjesøyfossen
og den tidligere stølsplassen Nykkjesøy, som i
seg selv er et turmål for turister og andre som vil
oppleve fossene.
Turen videre fortsetter opp forbi de glattskurte
Reinsbrekkene, der landskapet etter en times tid
flater ut i et grønt og lettgått terreng. Snart ser
du hytten, som har vertskap i sommersesongen.
Fjellvante barn kan bli med opp hit.

Etter overnatting på Stavali går turen mot Lofthus
opp Lonaskardet, og over Kinsekvelven. Senere
kommer du ned i Opesjo-området, som byr på
vann og støler i et spesielt, vakkert og åpent landskap. Når du starter nedstigningen, kan du nyte
et mektig utsyn over Sørfjorden og Folgefonna.
Her krysser du ruten Dronningstien, mens T-stien
fortsetter ned de historiske Munketreppene (restaurert), der du følger skilting og merking til
Lofthus.
Denne turen tar to dager: 13 km / 5–6 t og 23
km / 8-9 t. Nedstigning 1200–0 moh.)

Skjeggedal – mer enn Trolltunga!
Til Mosdalsbu. For å komme til stistart, kjører
du på smal vei fra Tyssedal til Skjeggedal.
Ta til høyre når du kommer til demningen.
Stien starter fra vestre (til høyre) side av Ringedalsdammen, ved parkeringsplassen ved
Åsen transformatorstasjon. Turen går delvis
i skogsterreng, men øverst kan du se innover
mot Ringedalsvatnet, mot Tyssestrengene og
Trolltunga på den andre siden av vannet. Stien
går så i åpent landskap til Mosdalstjørn, der
hytten ligger like ovenfor vannet. Passer fint
for turer med barn.
4,5 km / 2,5 t. Stigning 500–1000 moh.

Friluftskompetanse og stort utvalg.

TURSENTERET

FOLGEFONNA

I MARKEN

Folgefonnens is dækker det ujevne lands overflade, men selve fonnen er forholdsvis jevn i overflaten, og den syder sin rand udover til siderne og tildels sender den sin is langt ned i dalene.
Slik ble Folgefonna skildret i «Norges Land
og folk i 1896». Sitatet passer godt fordi
Folgefonna er en typisk platåbre, som blir
til karakteristiske bretunger som Buerbreen
mot Sørfjorden og Bondhusbreen mot
Maurangerfjorden. Men også her trekker
brearmene seg tilbake.
I Hardanger er landskapet preget av
landbruk med fruktdyrking; en hovednæring
sammen med industri og turisme. Langs
hele Folgefonnhalvøya finnes gamle
ferdselsveier, på langs og til fjells, og til
breen.

VESTLANDETS BESTE
UTVALG AV KART
30

TROND J. HANSEN

EINAR SLEIRE

FERDSEL OG FRILUFTSLIV

God planlegging er en forutsetning for en vellykket tur, enten du skal
gå fra hytte til hytte eller bare vil bli kjent med nærområdet. Trenger du
konkrete turforslag, kart til turen, DNT-nøkkelen, hjelp til bekledning og
utstyr eller informasjon om hytter og ruter, så hjelper vi deg i Tursenteret.

KOM INNOM OSS FOR EN PRAT.
VI HAR EN MENGDE BØKER OM FJELL
OG FRILUFTSLIV, OG MASSEVIS AV
TURUTSTYR TIL MEDLEMSPRIS.

Tursenteret får du som medlem i DNT/BHT 10–25 % fast
medlemsrabatt, i tillegg til flere kampanjer gjennom nyhetsbrev og
medlemskvelder.
Turen starter i Marken.

For åpningstider i Tursenteret se www.bergenoghordalandturlag.no Tlf. 55 33 58 10 E-post: bht@dnt.no

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

NASJONALPARK

TERJE RAKKE © NORDIC LIFE

EINAR SLEIRE

Vi melder deg også gjerne inn i DNT/Bergen og Hordaland Turlag.

I 2005 ble Folgefonna vernet som nasjonalpark. Bondhusdalen, Buer, Ænesdalen og
Hattebergsdalen fikk status som landskapsvernområde.
Totalt utgjør verneområdet 599,4 km².
Folgefonna har internasjonal verneverdi når det gjelder botanikk og geologi. Et annet
viktig formål med nasjonalparker er sikre allmenn tilgang til opplevelse, rekreasjon og
friluftsliv i mest mulig urørt natur.

Breturismen i Hardanger har lange
tradisjoner. Organisert turisttrafikk startet
fra Sunndal til Odda på midten av 1800-tallet.
Breidablik-hytta ved brekanten ble bygget
i 1893.
Den over hundre år gamle Turistvegen
(Keisarstien) fra Sunndal regnes for å være
den mest opplevelsesrike ruten til breen.
Stien svinger seg opp fjellsiden og er lett å gå.
Klassikeren på Folgefonna er vårskituren
«Fonna på langs», fra Jondal til Rosendal.
Med stødige turledere er det en drømmetur
som må oppleves; lang, men fantastisk.
Breturer er best i solskinn, men det kan
også være fascinerende å oppleve breen i
vestlandsk hverdagsvær.
Isklatring og annen bresport er andre
populære aktiviteter. Brearmene i
Buardalen og Bondhusdalen er egnet for
krevende isklatring, mens Botnabreen
og Juklavassbreen er egnet for blåisturer
med ulike nivåer. Her er det også tilbud
om guidede turer. Ved Fonnabu arrangeres
det brekurs, og Folgefonni Breførarlag
arrangerer turer på tvers av breen fra juni
til oktober. På Nordfonna (Jondal) ligger
sommerskisenteret, Fonna Glacier Ski
Resort.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

HOLMASKJÆR

Turistvegen til Folgefonna. Historisk og spektakulært til brekanten i Hardanger!
Øst på breen ligger Holmaskjer, fullt utstyrt
og med mat for salg, høyt over Sørfjorden
med unikt utsyn over Hardangervidda. Det
er bratt opp, men verdt slitet. Sørøst for breen
ligger Sauabrehytta, som drives av Haugesund
Turistforening, uten T-merket sti til hyttedøren.
Et eksklusivt turmål, men ingen vanskelig
utfordring for den fjellvante.
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selvbetjent, 27
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Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

6

JORD

Trengereid

S O TR A

Fra Odda til Holmaskjær
Det går også merket sti fra Odda til Holmaskjer. Den går i slynger på skogsvei fra hovedveien. Etter
800 høydemeter flater stien ut et kort stykke, men det er også eneste «pausen» man får før man er på
selve skjæret, 1555 moh. Ridestien ble etablert i forbindelse med turistferdselen, og den ble restaurert
i 2002. Det var langs denne stien turistene ble fraktet ned igjen fra breen og hentet av cruiseskipene
som i mellomtiden hadde seilt rundt Folgefonnhalvøya og inn Sørfjorden.
Turismen i Odda har i dag et helt annet preg, der Trolltunga ved Ringedalsvatnet er turmålet.
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Denne ruten er en av landets
historiske vandreruter. Det er den
enkleste innfallsporten til en av landes mest spesielle nasjonalparker,
preget av at is og vann har formet
landskapet. Det gir store kontraster
og naturopplevelser av høy kvalitet.
Rett nok er ruten gradert som
vanskelig (pga. stigningen), men
la deg ikke skremme! Stien er god
å gå og slynger seg fint oppover
fjellsidene. Kun opp til Breidablikk
(åpen DNT-hytte) er det «bratt». Til
gjengjeld ble det bygget nye trapper
her i 2015, ved hjelp av sherpaer
fra Nepal. Frem til Fonnabu er det
en times tid å gå i litt kupert terreng,
men ruten er godt vardet og nøye
T-merket.
Spreke barn fra 7 års alder går greitt
til Fonnabu i brukbart vær.

Matre

4 Bjergane
2

Fres

FRESVIKBREEN

Målsethytta
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8 Steinsland

4

Til Fonnabu – lang historisk
vandrerute
Turen til Fonnabu følger den legendariske Keiserstien, nå omdøpt til
Turistvegen. Her opplever du alt
fra fjord og grønne bøer til urørt
høyfjell og breplatå på fem timer.
Turveien er en ridevei som ble
bygget for turister mot slutten av
1800-tallet, der turistene ble fraktet
opp til breen på hesteryggen. Rundt
forrige århundreskifte gikk isen helt
opp til hytten Breidablik.
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største. Du kan også nyte den fra hytteveggen. Ok, ikke i all slags vær. Dårlig vær er
årsak til at det er bre akkurat her. Du kan
få en tøff naturopplevelse som du husker.
Men såfremt det ikke blåser kuling, går du
fint langs T-merket og vardet tursti, fra fjorden til hytten og breen. Drømmedagene kan
komme uventet, men ha fjellstøvlene klar i
gangen når det bygger seg opp et høytrykk.
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Det beste og mest spektakulære sted å oppleve
solnedgangen i Hordaland, er fra knausene
utenfor Fonnabu. Denne DNT-hytten ligger
ved brekanten og er for alminnelig trente turgåere lett å besøke.
Stedet har lange tradisjoner. I den eldste hytten
fra 1975 ligger bresporten i veggene.
Men du behøver ikke være brekyndig for å
være i nærkontakt med breen, Norges tredje
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Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no
10023 Etne og UT.no

Fjæra

2

Tyssevassbu

BERGSDALEN OG
KVAMMAFJELLA

Bergsdalen er et tradisjonsrikt utfartsområde for bergenserne. Med dagens gode
transportmidler kan du
være ved stistart kun
halvannen time fra Bergen.

Et godt utviklet stinett gjør at du kan
gå fra hytte til hytte over mange dager i
Bergsdalen. Bergen og Hordaland Turlag
eier og driver seks hytter i dette flotte
turområdet, som har et tilbud til alle,
enten du søker høye topper med vide
utsyn eller du vil vandre på tørre stier
langs små bekker og idylliske vann. For
barnefamilier er Bergsdalen et eldorado
med mange muligheter. Her kan barna
leke ved pytter og bekker, fiske i elver og
vann, padle kano eller gå turer til nære og
fjernere mål.
Bergsdalen er rikt på kulturminner og
gamle ferdselsveier, og det finnes mange
støler der det er trivelig å sette seg ned
og ta en pause. Fjellene har fra gammelt av vært brukt til beite, friluftsliv
og rekreasjon, og stadig flere oppsøker
dette varierte og stadig bedre tilrettelagte
turområdet.

PERLER PÅ EN SNOR

ESPEN HAAGENSEN

34

Sommersti til Kiellandbu, Hamlagrød.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Vi anbefaler særlig å besøke eventyrslottet Breidablik. Denne spesielle hytten er
bygget opp – stein på stein – gjennom
over 40 år av kvemmingen Bjarne Huse,
og ble i 2014 overtatt av Bergen og Hordaland Turlag. Eller hva med Kiellandbu?
Ikke stor, men med en spektakulær utsikt
du skal lete lenge for å finne maken
til. Hvis du liker å fiske, anbefaler vi
f.eks. Vending. Kast uti og imponer med
selvfisket middag. Ørreten biter best på
makk. Gammel og god er Høgabu, bygget i 1937, vedlikeholdt med kjærlighet
i alle år, og alltid like trivelig og populær
gjennom sine 80 år som turisthytte. Den
nyeste hytten i området er Gullhorgabu,
innviet i 2014, en magnet for turgåere.
«Alle» skal dit, og de er garantert en
flott tur for eksempel fra Kvitingen eller
Hamlagrø, sommer som vinter.
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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Fakta: Selvbetjent (mat for salg,
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Tilrettelagt for hund.
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Se også BHTs lenke til ulike transportører, til fjells med
buss, båt og tog: https://www.bergenoghordalandturlag.
no/transport-til-fjells/Holeberg, nedenfor hytten.
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Sauabrehytta

4-5

Førde

Til Bergsdalen og
Kvammafjella kan du
komme på følgende måter.

Dimmelsvik

4-5

Espevær

• Med tog/buss/bil til Dale videre med buss/bil opp
Bergsdalen.
• Med tog/bil/buss til Vaksdal, Dale, Bolstad, Evanger
eller Bulken
• Med buss/bil til Kvamskogen, Norheimsund og Øystese
• Med bil til Kvitingen i Samnanger.
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Selvbetjent 30 senger,
Våge
820 moh. Tilrettelagt for hund.
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Ubetjent hytte, låst med egen nøkkel. 34 senger, 600 moh.
Fasiliteter: Vann og strøm, dusj
og toaletter. Godt utstyrt kjøkken.
Tilrettelagt for hund.
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I Bergsdalen og Kvam driver Bergen og Hordaland Turlag seks hytter, forbundet
med Voss Utferdslag sin hytte Torfinnsheim.
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Volahytta

10037 Bergen
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HYTTENE I BERGSDALEN

Romarheim

Stusdal
Vikanes

JORD

Kvingo

HA

LINDÅS
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Rølda

Råra

1-2

2

Roak

2
høyfjellet
med moro for hele familien. Ta en

Ølenskitur på Vidden, lån gratis akebrett eller ta
Olabuhytta
Hylen
med
Sandeidhele familien på snøballkrig på toppen.
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13,0 km
Markerte løyper
for skitur på Vidden

Sand

Aking
Gratis utlån av
akebrett for alle

Åpningstider
10:00 - 17:00
Stengt fra 04. desember
til 02. januar.

Ulriken643.no I @ulriken643
Facebook/ulriken643
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Høgabu
Høgabu ligger i fint høyfjellsterreng med utsyn mot Trollaskardet
og Bukkafjellet. I Tjørnadalsvatnet
ved hytten kan man få fin fisk.
Hytten brukes hele året. Den korteste ruten er fra Lid i Bergsdalen,
ca. 2 timer på god, T-merket sti.
Det bærere jevnt oppover til du er
oppe under Gråfjellet, der stien
går langs små tjørn før den går
slakt ned til hytten.
5 km / 2,5 t.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

TIL FJELLS LANGS LETTGÅTTE STIER

Eventyrlig tur
til Breidablik og Vending
Dette er en tur som tar deg
gjennom noen av de mest varierte
fjellområdene mellom Kvam og
Bergsdalen. Start i nordenden
av Fitjadalsvatnet. Derfra jevn
stigning opp til fjellslottet Breidablik. Anlegget er bygget i stein
gjennom 40 år og dekorert med
utsmykninger i tre.
Turen videre til Vending er kort,
4 kilometer, som gir deg tid til å
drøle på Breidablik, ta en tur til
fjellet Skrott (1320 moh.), fiske
i Vendingtjørn, eller kose deg på
hytten.
Returen fra Vending til Fitjadalen
går gjennom spektakulære
Vossadalshola. Store deler av
turen følger Øystesevassdraget.
Rundtur: 18 km / 2 overnattinger.

Kiellandbu
– spenstig idyll
Ytterst på Løkjedalsnuten ligger
en av Turlagets minste hytter, Kiellandbu med fem sengeplasser.
Hytten har en lang historie, som
også innbefatter Kiellandvegen
fra Botnen til Hamlagrø.
Turlaget overtok hytten i 2008.
Særlig i fine helger kan besøkstallet gå ut over komforten det lille
losjiet kan tilby. Er det en drømmehelg, så ta for sikkerhets skyld
med et lite telt. Matlaging ordner
seg alltid.
Enkleste rute til Kiellandbu er fra
Hodnaberg i Bergsdalen, og det
er en grei dagstur tur-retur. Men
overnatting anbefales, da får man
med seg sjarmen med ovnskos,
stearinlys og kanskje måneskinn
over Hardangerfjorden og Folgefonna.
7,5 km / 2,5 t.
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Gullhorgabu
Det er mange fine turer du kan
gå med barn. Turen til Gullhorgabu er en dem som blir en
suksess. Turen går i småkupert
og lett terreng langs fine, små
vann. Den starter på Småbrekke i
Bergsdalen. Du må beregne ca. 3
timers gange fra parkeringsplass
inn til den arkitektonisk spesielle
hytten. Dette er også en fin skitur,
med jevn stigning og som avsluttes med nedrenn mot hytten.
Gullhorgabu er et knutepunkt
for flere turruter, bl.a. til Vending
og Høgabu.
Småbrekke–Gullhorgabu: 7,5
km / 3 t.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

Lettgått fra Kvitingen
Kvitingen er et lite sted med noen få hus som
ligger 14 kilometers kjøring opp i fjellet fra
E7 ved Frøland i Samnanger. Det er et greitt
sted å starte turen innover mot Gullhorgabu
og Høgabu i Bergsdalsfjellene.
Turen starter på idyllisk grusvei til den krysser
elven der Militærveien begynner.
Veien ble bygget mellom 1926 og 1929
for at militæret skulle kunne kjøre med hest
og vogn over til Samnanger. Det var en enkel

kløvvei, og nå en meget god turvei.
Etter vel 4 km deler stien seg til Høgabu mot
nord og Gullhorgabu mot nordøst. Militærveien fortsetter mot Gullhorgabu, mens det
mot Høgabu herfra er vanlig T-merket sti.
Rundturen Kvitingen–Gullhorgabu–Høgabu–Kvitingen er en enkel og grei todagerstur med store kontraster mellom frodig
kulturlandskap og åpent høyfjell. Passer for
voksne og spreke barn. 27 km / 2 dager.

Alexander Grieghytten
Alexander Grieghytten ligger i
tradisjonsrikt turterreng, sommer
som vinter. Den egner seg for større
grupper, står avlåst og må leies. Den
er mye benyttet, bl.a. til arrangementer i regi av Barnas Turlag. I området
er det mange gode turmuligheter,
gode fiskevann, elver og bekker. Om
vinteren er området snøsikkert. Der
er mange muligheter for toppturer,
for eksempel på Hamlagrøhornet
(1080 moh.) og Kjerringafjell
(1136 moh.).
Hytten ble i 2017 tilrettelagt
for rullestolbrukere, og bad og
toaletter er pusset opp. Den ligger
ti minutters gange fra parkering.
Bevegelseshemmede får løyve til å
kjøre fram til hytten. Så her er det
mange muligheter!

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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OSTERØY

Det er fine fiskemuligheter i Torvavatnet,
like ved hytten, og de er enda bedre i
Blomdalsvatnet, like nedenfor. Ved
Torvavatnet ligger en liten robåt og to
kanoer ved en flytebrygge. Bryggen
brukes også mye til badested. Det er fritt
fiske i alle vann i området, og makk på
kroken frister fisken til å bite på.
Hytten har ikke innlagt strøm og vann;
det hentes i elven like ved. IVADHEIM
hytten er det
steikeovn og muligheter til lage ekstra
Noreide
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Træet gård er låst med
Matre
1,5
Straume
nøkkel.

TURER FRA
TRÆET GÅRD
Blomdalsleitet–Høgafjellet
Stien først gjennom gammel
furuskog og på svaberg,
senere steinet underlag. Høgafjellet er det høyeste fjellet
på Osterøy, 868 moh. Egnet
for skitur.

SULA

Rutledal

Blomdalsleitet–Rispingen
Turen til Rispingen (742
moh.) går i høyfjellsterreng
over Høghaugen og har et
meget godt utsyn over Veafjorden og fjellene rundt Vaksdal.
Godt egnet for skitur.

Gulen

Sløvåg

4

TORILL REFSDAL AASE

LINDÅS

Kvingo

KAJAKKNAUST

Eksingedalen

Romarheim

Stamnes
Tyssebotn

HERDLA

I Raknesvågen har Osterøy Turlag
Ø YG AR D E N
etablert et sted der kajakkpadlere
kan samles. Et naust fra 1870-tallet
er restaurert, og der ligger kajakker
til utleie og lån ved arrangementer
for medlemmer. Kontakt Osterøy
Turlag, osteroy.dnt.no.
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Evanger

Bolstadøyri

MANGER

Blomdalsleitet–Hikletten
(494 moh)
Anbefales som dagstur fra
Træet. Skiltet stistart i Hesjedalsbotn. Turen går på god
sti, med noen bratte partier
øverst. God utsikt over Veafjorden og innover Osterøy.
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Kalvedalshytta
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40

5

Dyrkolbotn

6

Bruviknipa
Man kan selvsagt går tur på
Bruviknipa hvis man overnatter på Træet, men da må man
kjøre til stistart på Båtaleitet.

Skavlabu

8

Andvik

Mongstad

Fedje

odalen

TORILL REFSDAL AASE

TRÆET GÅRD

Træet gård på Osterøy er et
idyllisk, restaurert småbruk,
vel 100 år gammelt. Stedet er
tilrettelagt spesielt med tanke
på barn, og egner seg godt for
barnefamilier, barnehager og
skoleklasser.

Jonshøgdi

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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Kvamskogen

NORHEIMSUND

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

NESTTUN

HALLINGSKEID OG RALLARVEGEN

LANGS BERGENSBANEN MED SYKKEL
Når du sykler vestover fra Finse, vil du
oppleve fantastisk natur med mektige fjell
hvor isbreen Hardangerjøkulen i vest troner
høyest. Rallarvegen starter på Haugastøl
og ender i Flåm eller på Voss, avhengig av
hvilken rute man velger.
Fagernut er høyeste punkt på Rallarvegen, og
her fins den høyest beliggende vokterboligen
i Norge. Den rommer et lite museum og tilbyr
servering på sensommeren og høsten.
Kleivabrua er et imponerende syn fra Rallarvegen. Den ble regnet som en av de vakreste
broene langs Bergensbanen. Det tok ni år å
fullføre broen. Derfra er veien bratt og steinete ned Kleivagjelet. Her er det lurt å gå av
sykkelen, både pga. terrenget og for å nyte
det flotte gjelet og fossen.
Rallarvegen ble restaurert sommeren 1974,
men landskjent som sykkelvei i slutten av
1980-årene, etter at det ble vist et tv-program
om turen.

Området langs Bergensbanens høyfjellsstrekning
er lett tilgjengelig hele året. Om våren ligger snøen
lenge og frister til lange vårskiturer. Når snøen går,
ligger et omfattende turstinett klart for fjellfolket i alle
himmelretninger. Litt utpå sommeren er Rallarvegen
over fjellet fra Haugastøl til Flåm en populær sykkeltur
med tusenvis av syklende hvert år.
Turlagets hytte på Hallingskeid ligger midt
i smørøyet for syklistene og friluftsliv
året rundt, til fots og på ski.
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Et stopp med overnatting på Hallingskeid
er med på å forbedre opplevelsen ytterligere, særlig hvis man sykler med barn. Hallingskeid er full av samferdselshistorie og
har vært et møtested for reisende fra meget
gammel tid. Under byggingen av Bergensbanen bodde det mange rallare og senere
jernbaneansatte her. Stasjonen var bemannet
til 1982. Turistforeningshytten er en tidligere vokterbolig, og husene omkring hadde
også viktige funksjoner i det lille samfunnet
der oppe. DNT disponerer Steinboligen og
Lokalet.
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Hytten ligger langs T-merket rute mellom Mjølfjell og Ulvik. Turen
HERDLA
er populær, men litt krevende. Med mulighet for overnatting
blir den enklere å gjennomføre for flere, og man kan bruke
Ø YG AR D E N
tog og buss.
Hytten ligger i et av Mjølfjells vakreste områder, rett under selveste Mjølfjellet. Det skal tilrettelegges flere turer i området, blant
annet for at turgåere skal få oppleve de mange kulturminnene
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Høsten 2017 åpnet BT-hytten på Vesete (850 moh.). Den ligger
halvannen times gange sørøst for Mjølfjell og er en gammel
jakthytte med flere tusen mål stor tomt i et spennende og tradisjonsrikt turterreng.

BERGEN OG HORDALAND TURLAG
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4

BT-HYTTEN PÅ VESETE

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no
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Grøndalen
Enkle turer fra Hallingskeid: Stølene Tuftene ved nedre
Grøndalsvatn er et fint turmål med barn, ta gjerne
med fiskestang. Selve Grøndalen langs den merkede
løypen mot Kaldavass er nydelig: Øvre Grøndalsvatnet
kan være et greitt turmål med barn, da kan man gå/
sykle på Rallarvegen. Vinterstid er det lek og moro i
snøen rundt hytten som gjelder.

DEL TUREN I TO MED
OVERNATTING PÅ HALLINGSKEID!

Hallingskeid er et godt utgangspunkt for
korte og lengre fotturer og skiturer vinterstid.
De fleste sykler til Flåm når de kommer til Her kan man også bare slappe av, prøve fiskeMyrdal. Men det er også mulig å hoppe på lykken i vannene omkring eller bare nyte den
vide utsikten fra solveggen utenfor hytten og
Dragsvik tunelvestgående sykkeltog, ta det gjennom
høre togene suse forbi med jevne mellomlen til Upsete og fortsette til
Voss.
Da
får
du
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Noreide
KAUPANGER
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10045 Fedje

som går Rallarvegen også til fots.
Finse–Myrdal: 37 km / 5–6 t. Passer for voksne, ungdom og barn som er vant til å sykle.

Kræk
2

4

SKÅLATÅRNET OG SKÅLABU

LINDA FONGAARD

Turen til Skåla (1843 moh.) i Loen er en spektakulær topptur med utsikt over fjord, fjell og isbreer.
Turen regnes for å være den toppturen i Norge som har størst høydeforskjell fra fjord til fjell.

44

Hyttene på Skåla trekker til seg mange besøkende.

Det er en kulturopplevelse i seg selv å vandre
på de steinsatte stiene, i et fantastisk fjord- og
brelandskap. I 2009 ble deler av stien restaurert,
med uunnværlig innsats av sherpaer fra Nepal.
Totalt er det ca. 1000 trappetrinn å forsere.
Skåla er et internasjonalt kjent turmål, og stadig
flere tar turen opp dit.

SKÅLATÅRNET

Sommeren 1881 ble Skålatårnet bygget etter
en stor dugnad i bygden. Sommeren 2016 ble
Skålabu bygget, ikke på dugnad, men med
Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

hardt arbeid av et kompakt arbeidslag som var
i ukevis på den værutsatte byggeplassen. 374
helikopterløft fikk materialer og utstyr til topps.
Resultatet ble en moderne DNT-hytte hytte
spesielt godt tilpasset det særegne terrenget på
Skåla.
I 1881 var det lege Hans Henrik Gerhard Kloumann som satte i gang arbeidet. Blant annet
trengte Loen en turistattraksjon. Tårnet fikk 20
sengeplasser i en tre-etasjes seng med 7 plasser i hver etasje. Historien til Skålatårnet er

45

mangfoldig, men tårnet har fått god pleie. Med
Skålabu i 2016 fikk tårnet avlastning, særlig
vinterstid, da de 1,5 meter tjukke murene ikke
har godt av gjentatt oppvarming.
Skålabu og Skålatårnet har til sammen
40 sengeplasser og er selvbetjent.

TUREN OPP ER ENKEL, MEN BRATT

Turen opp er bratt, og turen ned likeså, og ingen
får de 1843 høydemeterne gratis. Men det
skremmer ikke turgåerne.

Det er ikke nødvendig med spesialutstyr til turen
til Skåla. Gode sko, varme og vindtette klær og
nistepakke for en dag i fjellet er det som trengs.
Turen starter på traktorvei som går over i sti et
stykke oppe i skogen. Flere partier av stien er
steinsatt. Et kort, steilt parti går i ur, men like
etter går stien til topps på steintrapper. Tidlig på
sesongen kan merkingen være skjult av snø.
8 km / 4–5 t.
VINTER: Skiturer til Skåla krever erfaring med
fjellskikjøring og kunnskap om skredfare.

MAT OG DRIKKE

Det er ikke servering av mat på Skåla, og heller ikke drikkevann (man må smelte snø).
Siste mulighet for å fylle vannflasken på vei opp er ved Skålavatnet. For dagstur: Ta
med matpakke og det du vil drikke, men det er anledning til å koke vann og lage seg
en kopp kaffe/toddy/te for dagsbesøkende ved hyttene.

ADKOMST

Til Loen kommer man med bil eller ekspressbussen Bergen–Trondheim. Det er 2 km å
gå til stistart. Kommer man med bil, er det parkering (betalings-P). God informasjon
ved stistart fra Tjugen.
Sett gjerne av et par dager til besøket i Loen og Stryn, det er majestetisk natur og
mange attraksjoner. Har du kajakk, anbefales turer på Loen- og Oldenvatnet.

Les mer på www.bergenoghordalandturlag.no og UT.no

