
 

Lærdal turlag  -   S  T  Ø  L  S  T  R  I  M    2019 - 2020 

Turar til eldre stølsområde i Lærdal kommune. Bli betre kjend i eiga bygd. Ta utfordringa, og 
få god mosjon. Sjå til norgeskart.no på førehand for å orientere deg. Dei fleste rutene er 

merka heilt fram. Vi tilrår likevel at ein har med kart / navigasjon. Sjå gjerne til hefta «40 fotturar i Borgund» og 
«Fotturar Øyri, Tønjum, Ljøsne og Erdal» av Åge Årdal. 

Du må gjennomføre 8 av dei 10 turmåla. Premien er eit flott glas med Lærdal turlag sin logo gravert på glaset !!  
Maken premie som ved seinaste Stølstrim. Born som ikkje har fylt 13 år treng 5 turmål. Ekstrapremie blir trekt ut 
blant dei som har vore på alle 10 Stølane. 

Turmål Start Stigning  
Tid opp 

Omtale av startpunkt 

 Breisete, 1058 moh.  
Koordinat 61.043703 7.359600 

Kvigno i Erdal 590 m 
2:15 

Gå ned til Erdalselvi, over brua, så til venstre. Gå til 
høgre før neste bru (ikkje over andre brua).  Opp på 
høgre side av elvi Skorva. Merka sti. 

 Fureset, 750 moh 
Koordinat 61.048236 7.337586 

Sluppen i Erdal 
eller Kvignadalen 

15 m frå Sluppen 
0:45 

Ved merka kjerreveg inn til høgre om lag 300 m etter 
siste svingen før Vardahaug bru. (Eller ved 
granskogholt i Kvignadalen.)  

 Hamarsete, 830 moh. 
Koordinat 61.061978 7.342833 

Sluppen i Erdal 
eller Kvignadalen 

80 m frå Sluppen 
1:30 opp. 
320 m frå 
Kvignadalen 
1:00 opp. 

Ved merka kjerreveg inn til høgre om lag 300 m etter 
siste svingen før Vardahaug bru. (Eller ved 
granskogholt i Kvignadalen.) Begge er skilta. 

 Stødnaåsen. (Åsen) 780 moh. 
Koordinat 61.113075 7.480789 

Ved Stødno eller 
Hedler om 
Hedlerstegen 

760 m 
2:15 opp 

Parkering før stistart. NB! Liten P-plass, ikkje sperr 
gardstrafikk! 

 Frostdalen, 1090 moh 
Koordinat 61.1992918 8.0316268 

Sluten på Filefjell 190 m 
2:00 inn dalen 

Parkering på Sluten, Filefjell. Følg merka sti mot  
Frostdalen, forbi Nedre Frostdalstjerni, krysse elva og 
mot nedlagt støl. (Steinbu) 

 Monsetjådnstølen, 1295 moh 
Koordinat  61.120447, 7.910969 

Sprakehaug, 
Steinklepp 

870 m 
3:00 opp 

Parkering ved campingen, gå fram til vegen opp til 
Sprakehaug. Føl skilt «Volldalen» opp til grinda med 
nytt skilt «Volldalen». Tydelig sti heilt opp i Botn. 
Stien er merkt vidare til Nedre Monsetjørnstølen. 
Postkassa er sett opp på ein av murane . Knapt 5 km. 

 Perstølen, 838 moh Nedlagt 
busslomme 
ovanfor Gram 
gardsbutikk 

170 m 
0:45 opp 

Parker på busslomme på gamle E16, 500 m ovanfor 
Gram gardsbutikk. Vegen inn er merkt og skilta. 

 Reset, 910 moh. Koordinat 
61.033556 7.774450 

Rimskjold v 
Husum 

597 m 
1:45 opp 

Parker på Rimskjold ved Husum hotell. Gå over bru 
ved dammen. Ved sti-dele etter ca. 1,2 km ta til 
høgre. (ikkje gå til Morki) 

 Visete  1150 moh.  Koordinat 
61.011103 7.723214 

Kodlesete i 
Råsdalen 

760 m 
2:30 opp 

Køyr mot Mo, inn Råsdalen til Kodlesete. Parker ved 
inntaksdammen til Nivla kraftstasjon. Kryss vegen og 
ta til høgre ved dei gamle tuftene.  

 Fagerset. (Aspvikstølen) 890 
moh.  Koordinat 61.144853 

7.445050 

Fodnes ferjekai 890 m 
2:45 opp 

Parker på ferjekaien og føl privat veg til baksida av 
fjøsen. Merka sti forbi St. Olavskjelda og Stegen, eit 
flott utsiktspunkt. 

http://laerdal.turistforeningen.no/         Du kan og følgje oss på Facebook, der vi har 666 medlemer. 

Du får kjøpt eit lite kort på Felleskjøpet i Lærdal til kr 50.  Maksimalt kr 100 pr. familiehusstand. 

1. Du må innom 8 av 10 stølar. 

2. Skriv dato, tlfnr og namnet ditt i boka, samt eitt klypp i kortet for kvar tur. 

3. Du konkurrerer i tida 25.06.19 – 01.10.20.  Lever kortet på Felleskjøpet seinast 10. oktober 2020.  Hugs å 
skriva namnet ditt bakpå kortet. 

Du blir garantert andpusten, sveitt og i betre humør     Vis omsyn når det er hjortejakt ! 

Følg med på heimeida og Facebook då posten i Frostdalen ikkje er klar enda.  

 

Lærdal turlag, styret 

http://laerdal.turistforeningen.no/

