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Voss Utferdslag markerar i 2016 familien 
sitt år, og eit av fleire lågterskeltilbod er 
vidareføring av Stølsturar i Vossafjella frå i 
fjor. Me inviterar store og små til korte og 
litt lengre turar, der ein kan gå på eiga hand 
eller saman med andre. Voss Utferdslag 
foreslår 15 nye flotte turmål. I år er det ikkje 
berre stølar som er plukka ut, men også eit 
par andre stadar som kan vera kjekke å vitje. 
Nokre turmål kan ein nå på same tur. Andre 
er gode utgangspunkt for ein lengre tur, eller 
har noko særeige som du bør få med deg. 
Informasjon om dette finn du i omtalen av det 
aktuelle turmålet.

I perioden 1. juni til 16. oktober vil du finne 
postkassar med namnebøker og klyppeten-
ger på dei ulike turmåla. Hugs å ta med deg 
brosjyra og klypp i den med tanga som ligg i 
turpostkassa. Namnet ditt skriv du i turboka.

I år er det tre deltakarklassar: 0 – 13 år, 
13 – 18 år og vaksen. For å vera med i 
trekning av premiar må ein levera klyppe-
kortet inn til Voss Utferdslag eller Voss 
Turistinformasjon innan 1. november.

I omtalen av dei ulike stølane viser me til boka 
”Stølar i Vossafjell” av Johannes Gjerdåker.

Me vil få retta ei stor takk til alle grunneigarar 
som stiller staden sin til disposisjon for ei 
turpostkasse og til Svein Ulvund og andre for 
lån av flotte bilete.

Vis omsyn til naturen, hugs fjellvettreglane, 
kart, bompengar, bandtvang og ha respekt 
for privat eigedom. 

GOD TUR!

Stølsturar med Voss Utferdslag STØLAR

S. 4 Gilset 750 moh

S. 5 Nakka 330 moh

S. 6  Kvålsdalen 850 moh

  Torfinnsheim 900 moh

S. 7  Lindbergsstølen 645 moh

S. 8  Malmagrøn 850 moh

S. 9  Torvedalen 815 moh

 S. 10 Bjørndalen 900 moh

S. 11  Flyane 530 moh

S. 12 Håset 815 moh

  Langeset 663 moh

S. 13 Steindro 800 moh

  Krakalidi 720 moh

S. 14 Horgaset 600 moh

  Helgaset 700 moh
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GILSET NAKKA

Køyr til Tvinne, ta av til høgre mot Nedkvitne. 
Ved postkassestativ ”Hefte” på venstre hand 
står det skilt til Gilset. Når du kjem i tunet på 
Hefte gard går stien opp over bakkane, slakt 
til venstre.  Sjå etter informasjonstavle. Fylg sti 
frå denne til Gilset. Postkasse ved stølshus til 
høgre for gjela når du kjem opp.

Om du tek ein avstikkar til Nolten og Budeie-
steinane får du eit fantastisk utsyn over 
vossebygda. Kryss groa til venstre og du finn 
starten av stien ved det nederste nye selet. 
Rekn ein halv time ekstra.

Parkering Vis a vis postkassestativet på 
  parkeringsplass ved   
  Vetlavatnet, 150 moh

Høgde 750 moh

Totaltid 3 timar

Kartblad 1316-III

”Stølar i 
Vossafjell” Side 183

Køyr mot Bolstadøyri. Etter Nakkagjels-
tunnelen sving du av til venstre på fyrste 
utkøyrsle ved Storevika. Gå grusvegen opp til 
den vesle raude løa, langs veggen på oppsida 
av denne og inn på stien til den veglause fjell-
garden Nakka. Postkassa plassert lett synleg.

Går du gjennom tunet og fram på kanten 
mot stamvegen finn du eit flott utkikkspunkt 
der ein også kan ta matpausen.

Parkering Storevika 20 moh

Høgde 330 moh

Totaltid Omlag 2 timar

Kartblad Evanger 1216-II

”Stølar i 
Vossafjell” Side 303, Nakkastølen, her står
  litt om garden Nakka

© Inger Knapstad © Inger Knapstad
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KVÅLSDALEN & TORFINNSHEIM

Køyr frå Voss i retning Bergen, på Bulken tek 
du av mot Hodnaberg. Følg T-merka rute til 
Torfinnsheim. Vidare frå Torfinnsheim går 
du sørover langs Torfinnsvatnet, til du kjem til 
ein liten demning. Her dreier du vestover ned 
til Kvålsdalen. Postkasse på sel nummer 2 
frå stien. Gå vidare til Hodnaberg langs elva 
Møyåni.

Torfinnsheim er eit av hytteanlegga til Voss 
Utferdslag med mogelegheiter for over-
natting. Den godt eigna for barnefamiliar. 
Meir informasjon på www.ut.no.

Parkering Ved Hodnaberg kraftstasjon  
  ca 600 moh

Høgde 900 moh/850 moh

Totaltid 4 timar

Kartblad Evanger 1216-II og   
  Voss 1316-III

”Stølar i 
Vossafjell” Side 276

Langtur Timaglaset, og over Gråsida  
  til Hjelle

Sving av på Palmafossen og køyr mot 
Mjølfjell. 1,3 km etter Urdland skule tek du 
til høgre mot garden Lindberg, som ligg på 
sørsida av Raundalselva.

Gå over bakkane bak løa til du kjem inn på 
tydeleg sti, som fører deg til stølen.

Parkering På garden, 345 moh

Høgde 645 moh

Totaltid 2 timar

Kartblad Ulvik 1316-II og Voss 1316-III

”Stølar i 
Vossafjell” Side 202

Langtur Horndalsnuten 1461 moh. 
  Gå vidare oppover lia forbi  
  Jussdalsvatnet og Rjupetjørn- 
  ane til Vatnakanusen. Følg  
  deretter ryggen austover til 
  toppen

LINDBERGSSTØLEN

© Svein Ulvund © Svein Ulvund
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MALMAGRØN TORVEDALEN

Køyr mot Oppheim og ta til høgre før 
Framnes inn på Vasstrondvegen til 
Grindaland. Herifrå går ein på traktorveg til 
Malmagrøn. Postkassa heng på selet midt i 
stølsgrenda. Tilbake same vegen.

Parkering Ved Grindaland, 350 moh,  
  spør om lov til parkering

Høgde 850 moh

Totaltid Omlag 2,5 timar

Kartblad Gudvangen 1316-I

”Stølar i 
Vossafjell” Side 170

Langtur Storanosi 1205 moh og/eller  
  Vetlanosi 1112 moh

Køyr til Engjaland og vidare på bomveg 
til stølen Reppane. Herifrå går ein på 
T-merka sti opp Reppabotn til nordsida av 
Mykjedalsvatnet, gjennom Strupen og ned 
Mykjedalen til Torvedalen.  Postkasse på den 
minste hytta.

Alternativet er å køyre til Gullbrå øverst i 
Eksingedalen. Fortset på anleggsveg mot 
Grøndalen om lag 1, 5 km, til skilt merka 
Torvedalen. Gå på T-merka sti mot Holo og 
opp Holagavlen til Torvedalshytta.  

Torvedalen er eit av hytteanlegga til Voss Ut-
ferdslag med mogelegheiter for overnatting.  
Sjå nærare omtale på UT.no

Parkering Reppane 640 moh, hugs  
  bompeng/om Gullbrå, skilt- 
  stolpe ved anleggsveg

Høgde 815 moh

Totaltid Omlag 4 timar frå Gullbrå, 
  6 timar frå Reppane

Kartblad Myrkdalen 1316-IV

”Stølar i 
Vossafjell” Side 110

© Svein Ulvund© Sverre Kvitne © Oddvar Drevsjø
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FLYANEBJØRNDALEN

Køyr gjennom Myrkdalen til Kvassdalen, som 
er stølane på Vossasida av brua før svingane 
opp mot Vikafjellet. På høgre sida finn du 
stien som går bratt opp lia, over kanten og 
til stølen Bjørndalen. Postkassa finn du på 
stølen nærast Voss.

Parkering Ved brua, 580 moh

Høgde 900 moh

Totaltid 3 timar

Kartblad Myrkdalen1316-IV

”Stølar i 
Vossafjell” Side 130

Langtur Bjørndalskamben 1402 moh,  
  gå krøttersti frå stølane langs  
  ryggen over Kvassdalen

Køyr til Nesthus, på sørsida av Vangsvatnet. 
Fylg vegen i jevn stigning ca 30 min. Ta til 
venstre ved ei grøn lita brakke, og opp ein 
bratt ein grusveg.

Etter nok ein god halv time, tek du av til 
tydeleg sti på venstre av vegen. Fylg stien til 
stølen Flyane. Passèr skilta til Dagestad og 
Vinsand, og fylg stien over brua og vidare 
oppover. Postkassa heng på ei furu ca 40 
meter sørvest for raudt sel.

Forslag til vidare tur: Stølen Øyane
Det går ein liten sti midt mellom det grøne 
og raude selet på Flyane. Kryss bekken på ei 
bru. Etter om lag 10 – 15 minutt kjem du inn 
på grusvegen du starta på. Fortset til endes 
på denne, og du ser stølen Øyane.

Parkering Der skogsvegen startar frå  
  hovedvegen på Nesthus   
  ca 65 moh

Høgde 530 moh

Totaltid Omlag 3 timar tur/retur,  
  inklusiv turen til Øyane

Kartblad Voss 1316-III

”Stølar i 
Vossafjell” Side 277

© Svein Ulvund © Kristi Haugsgjerd



12 13

STEINDRO & KRAKALIDIHÅSET & LANGESET

Køyr frå Voss mot Granvin. På Dalsleitet 
tek du av til høgre. Sving til venstre, rett før 
garden Dale, inn på stølsvegen. Parker her 
og fylg vegen i ca 30 minutt til vegkryss. 
På sti herifrå vidare til Håset. Postkasse på 
informasjonsskilt.

Frå Håset går det sti over til Langeset, denne 
er merka med band. På Langeset finn du 
postkassa på brun hytte med torvtak.

Parkering Ved grinda til venstre for   
  garden Dale 274 moh. Hugs  
  bompeng om du vel å køyra  
  vidare mot Langeset

Høgde 815 moh/660 moh

Totaltid 4 timar

Kartblad Ulvik 1316-II

”Stølar i 
Vossafjell” Side 242

Langtur Grønahorgi 1166moh

Køyr i retning Granvin, ta av mot Fenne i 
krysset på Bjørgum. Etter ca 3 km tek du av 
mot Hildestveit. Ein kan evt køyra vidare på 
bomveg til Fennastølane.

Frå grinda ved Fennastølane fylgjer ein 
vegen ca 200m, deretter inn på sti mot aust, 
rett fram. Følg denne mot Svartadiket, på 
toppen går du mot aust til Steindro (merka 
med band). Postkasse på brunt, stort sel. 

Fylg same veg eit stykke tilbake. Når du kjem 
på høgda, ta av til venstre og fylg god sti til 
Krakalidi. Postkasse på grått sel.

Parkering Rett etter krysset til Hildestveit  
  520 moh, eller ved grinda på  
  Fennastølane 650 moh,   
  hugs bompeng.

Høgde 800 moh/720 moh

Totaltid 3 timar

Kartblad Voss 1316-III

”Stølar i 
Vossafjell” Side 232

© Svein Ulvund © Svein Ulvund
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HORGASET & HELGASET

Slik brukar du klyppekortet

Redaksjon

Kontaktinformasjon

Køyr Bordalvegen til Rong, og vidare på 
bomveg til øvre Almenningane.

Gå austover til låst bom. Herifrå går ein på 
sti merka til Krossaset, og vidare i nord-
austleg retning opp Djupegili til Horgaset. 
Postkassa finn du på uthus nedanfor raudt 
sel. Frå Horgaset går ein Moltelii i nord-
vestleg retning til Helgaset. Postkassa heng 
ved informasjonstavle. 

Tilbake fylg ein vegen i Langedalen ned att til 
Almenningane.

Parkering Ved øvre Almenningane  
  600 moh

Høgde 600 moh/ 700 moh

Totaltid Omlag 4 timar

Kartblad Voss 1316-III og Ulvik 1316-II

”Stølar i 
Vossafjell” Side 252 og 253

Kvar gong du når eit av turmåla i brosjyra 
vil du finna ei holtang i turpostkassa. Kvar 
turpostkassa heng er omtala i teksten. Med 
holtanga klypper du i kortet som skal sendast 
inn. Skriv deg så inn i turboka som du òg finn 
i postkassa.  

Når du har gjennomført ein eller fleire turar 
kan du levere, eller sende, klyppekortet til 
Voss Utferdslag og bli med i trekninga av 
flotte premiar.  Det vert trekt ut vinnarar klas-
sevis. Siste frist for innlevering 
er 1. november.

Sverre Kvitne, Astrid Såkvitne, 
Kristi Haugsgjerd og Inger Knapstad.

Grafisk produksjon: Logolink AS

Brosjyren er å få kjøpt på Voss Turist-
informasjon, MX sport, Skandinavisk, 
Sport 1 og på Vossevangen Apotek.

Leiar    Richard Jacobsen
Tlf    959 49 155

Dagleg leiar    Toril Hunnålvatn
Tlf    959 23 065

Voss Utferdslag
Pb 55, 5701 Voss
Kontor: Skulegata 14

E-post   voss.utferdslag@turistforeningen.no
Nettstad   www.vossutferdslag.no
Bli medlem   www.dnt.no/medlem

Følg oss gjerne på facebook!
www.facebook.com/VossUtferdslag

VOSS

© Bjørn Grande
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Voss Utferdslag

Gilset 750 moh

Nakka 330 moh

Kvålsdalen 850 moh

Torfinnsheim 900 moh

Lindbergsstølen 645 moh

Malmagrøn 850 moh

Torvedalen 815 moh

Bjørndalen 900 moh

Flyane 530 moh

Håset 815 moh

Langeset 663 moh

Steindro 800 moh

Krakalidi 720 moh

Horgaset 600 moh

Helgaset 700 moh

Namn

Adresse

Tlf Alder
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