
Om hytta, og turforslag 
 
Informasjon fra eier av hytta, Leif Engene 
 

Hytta ble bygd i 1969. Det var Nordvoll fra Bærum som kjøpte tomt og fikk satt opp 
hytte. Han var på tur i fjellet og kom over Røggjenatten der han så ned på stølene. 
Han syntes det var så fint her at han gjerne ville ha hytte her, og fikk kjøpt tomt på 
Tørrisdokkvollen. Hytta var til salgs igjen i 2019, og Leif Engene kjøpte da hytta tilbake 
til gården. 
 
Hytta ligger nær Vassfarstien, som er merka sommersti gjennom Vassfaret, og nær 
Eventyrløypa, som er skiløype mellom Flå og Hemsedal. 
Det er 23 km til Fønhuskoia turisthytte i Vassfaret, og 22 km til Golsfjellet.  
Det er også merket sti til Gol stasjon, ca. 20 km. 
 
Røggjen er et stølslag som opprinnelig består av 4 støler; Tørrisdokkvollen, 
Kastevollen, Øynevollen og Volstadhaugen.   
Siste stølen det var drift på var Tørrisdokkvollen, frem til ca. 1965. 
 
Det ble bygd vei hit i 1959, den gamle veien hit fra bygda kom fra sørvest. Den gikk 
opp fra Engene i Gol, forbi Kastet og Bjørnsonlia og inn hit. Det var sti, og de brukte 
hest med kløv for å frakte med seg det de trengte for å være på stølen om 
sommeren.  
 
Hytta ligger under Røggjenatten, 1132 moh. Det er en fin kveldstur å gå opp dit, ca. 
20 min gange. Fra Røggjenatten kan en se Hallingskarvet, Reineskarvet, 
Hemsedalsfjellene, deler av Jotunheimen og fjell ovenfor Bagn og Vardefjell. 
 
Vardefjell er også et fint turmål, 1182 moh. Dette er en lengre tur som en må regne 
ca. 1 time fra hytta og opp.  
En kan gå på merket sti fra hytta via Bekkjeset til Nystølen og langs fjellryggen til 
Vardefjell. En tur med fin utsikt 360 grader. En ser stort sett de samme fjellene som 
fra Røggjenatten, men i tillegg ser en inn i Vassfaret og Blåfjell, samt Norefjell. 
 
En kan følge merket sti til Bjørnsonlia og tilbake til Røggjen.  
Eller en kan følge merket sti til Buvatn. 
 
Om vinteren kan en følge Eventyrløypa forbi Bekkjeset, så til krysset ved Valdreslia, så 
ta til høyre og følge merket løype til toppen av Vardefjell. 
 
Flere steder langs Vassfarstien er det satt opp plakater med lokale historier. 


