
Dato 1 Utåker–Valen Klypp

 Ulvanosa (Høgetinden)

 Feto (Dagsturhytta Handelandsdalen)

Dato 2 Husnes–Herøysund

 Mjelkhaug

 Gråskallen

Dato 3 Uskedalen–Omvikdalen

 Geitadalstinden

 Kviteggjo

Dato 4 Rosendal–Løfallstrand

 Melderskin

 Skålafjell

Dato 5 Ænes–Mauranger

 Ænessetra

 Breidablikk

Dato 6 Varaldsøy–Hatlestrand/Ølve

 Varden (Varaldsøy)

 Blånuten (Hatlestrand/Ølve)

Dato 7 Fjelberg–Halsnøy

 Borgundnuten

 Tjodbergshaugen

Dato 8 Matre–Åkra

 Ingahogg

 Svelgabreen/Botnabreen

Kart: Folgefonna-Hardangerfjorden 1:100.000 eller M-711-serien: 
Husnes, Kvinnherad, Varaldsøyna, Odda, Fjæra  
og kartet Folgefonna nasjonalpark 1:50.0000.

Kvinnherad Turlag, idrettslaga i Kvinnherad, Bedrifts
idrettslaget til Hydro Husnes og lokale bygdelag har lagt 
ut registreringsbøker og klyppetenger på 16 ulike turmål. 
Kommunen er inndelt i åtte ulike område med to turar i kvart 
av dei. Registrer deg på minst fem turmål – i tre ulike område. 
Då har du greidd kravet til fullført fjelltrim. Lever kortet til 
Sport 1 Husnes eller Sport 1 Rosendal. Du kan òg senda det til 
Jan Martin Skaaluren, Muffabakken 11, 5451 Valen innan  
1. november. Det vert premiering av dei yngste trimmarane og 
utmerkingar til dei som har fullført Kvinnherad Fjelltrim 5, 10 
eller 15 sesongar. GOD TUR! 

Namn: ������������������������������������������������������������������������

Adresse: ���������������������������������������������������������������������

Fødselsår: ��������   Tlf�: ���������������������������������   År: 2020

FJELLTRIMKORT
Eit turopplegg av Kvinnherad Turlag
Pris: kr. 50,- som du betaler ved innlevering av kortet. 



KORLEIS 
FINNA FRAM 
TIL TURMÅLA
Dei oppgjevne tidene gjeld gangtid 
tur/retur i vanleg turtempo, pausar 
kjem i tillegg. Informasjonstavle med 
ruteomtale og kart er oppsett ved 
startpunkta/P-plassene. Informasjon 
om turmåla er også å finna i 
faldaren med dei 69 merkte turane 
i Turstiprosjektet i Kvinnherad. 
Meir detaljert informasjon og 
planleggingskart for kvar einskild 
tur på nettsida: tursti.kvinnherad.no 

1 Utåker–Valen
Ulvanosa/Høgetinden 6 t.
Start ved Ternebu i Tveitedalen. 
Frå Pplassen følgjer ein lysløypa 
(skogsveg) 1,2 km innover på 
høgre sida av Bakkastølsvatnet og 
deretter langs elva til inste brua. 
Ta til høgre i krysset Englafjell/
Ulvanosa eit par hundre meter 
etter siste bru/lysmast i lysløypa.
Feto i Handelandsdalen 1 t.
Start ved Handeland gard. 
For parkering kjør gjennnom 
gardstunet til Pplass i skogkanten 
bak garden. Følg skogsvegen langs 
den stilleflytande elva til Feto med 
ope grillhus.

2 Husnes–Herøysund
Mjelkhaug 4/5 t. 
4 t. frå Pplass der informasjons
tavle for Husnes er oppsett ved 
Hellandsbrua. 5 t. frå Pplass ved 
 Søsterheimen,Valen. 
Gråskallen 3 t.
Pplass ved Grendahuset i 
Bringedalsbygda. Følg skilting 
frå bygdevegen opp vegen til 
Vassverket der den Tmerkte 
stien startar. Det er bilveg til 
vassverket, men vanskeleg å 
parkera langs vegen. 

3 Uskedalen–Omvikdalen
Ulvanosa/Geitadalstinden 8 t. 
(Nordre topp av Ulvanosa). Start 
frå Pplass ved brua på øvre 
Haugland. Følg skogsbilveg til 
kalkestasjonen og Tmerkt sti 
vidare.
Kviteggjo 3 t. Start ved 
Nistovetunet på Hjelmeland i 
Omvikdalen. Skilt ved fylkesvegen 
viser opp til parkering ved ny stor 
fellesfjøs, Revuro. Følg skogsvegen 
til endes til skilting og Tmerking 
over lita bru.

4 Rosendal–Løfallstrand
Melderskin 7 t. 
Start frå Pplass på Kletta i 
Rosendal. 

Skålafjell 2/3 t. 
2 t. frå Bjørke. 
Pplass ved Kvinnherad kyrkje. 

3 t. frå Pplass ved starten 
på skogsvegen i Neslia.

5 Ænes–Mauranger
Breidablikk 8 t. 
Start frå Pplass ved inngangen til 
Bondhusdalen. Følg merking mot 
Fonnabu/Breidablikk.
Ænessetra 2 t. 
Parkering før/like nord for kyrkja 
på Ænes. Følg skogsvegen langs 
kyrkjegarden inn dalen.

6 Varaldsøy–Hatlestrand/Ølve
Varden (Varaldsøy) 3 t.
Start frå Pplass ved Øvsthus
garden. Avtal gjerne parkering 
med folk på staden.
Blånuten (Hatlestrand/Ølve) 
2,5 t.
Start frå Pplass ved opplagsplass 
for tømmer ved Tveitane. 
Først på skogsveg, deretter spesielt 
fint opparbeidd sti.

7 Fjelberg/Halsnøy
Borgundnuten (Fjelberg) 3 t.
Start frå ferjekaien på Borgundøy. 
Set gjerne bilen att på Sydnes, ta 
ferja over og følg
bilvegen oppover til høgste
punkt. Derfrå til høgre inn på 
skogsveg til Pplass og sti til 
toppen.
Tjodbergshaugen (Halsnøy) 3 t.
Ta av frå vegen til Sydnes ved 
skilt til Tjodbergshaugen og 
skytebanen. 30 meter inn til 
Pplass med informasjonstavle og 
merkt sti.

8 Matre–Åkra
Ingahogg 3 t. Start frå 
Fjellhaugen Skisenter.  
Merkt frå toppen av  skitrekket.
Svelgabreen/Botnabreen 6 t.
Start frå Pplass 150 m før 
vegenden ved kraftstasjonen 
Blåfalli IV i Blådalen. Ved 
overløp frå Møse vatnet kan det 
vera vanskeleg å kryssa elva 
ned til Midtbotnvatnet. Gå då 
over brua ved overlaupet frå 
Møsevassdammen. 

Hjelp oss med å halda skilting
og merking ved like! Ver gild å
melda frå til styremedlemmer i
turlaget dersom du oppdagar
noko gale med merkinga, 
klyppetengene eller 
registreringsbøkene.

TURVIT! Vern om naturen!
Mange av turane passerer 
innmark og beite. Vis omsyn  
til beitande dyr. Lat att grindar  
og hald hunden i band!
GOD TUR!


