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PRAKTISK INFORMASJON      
COVID-19 

 
OBS! Covid-19 situasjonen endrer seg raskt. Du finner oppdatert informasjon på 

hjemmesiden vår. 

 

ALLE MÅ BESTILLE PÅ FORHÅND 

For å kunne åpne tilbudet vårt er det svært viktig må man kan spore smitte, det betyr at 
vi må vite hvem som bor hvor. Det er også begrenset hvor mange som kan besøke hytta 

samtidig. Derfor må du bestille på forhånd. 

DNT har utarbeidet en instruks for smittevern på hyttene. I år er det ekstra viktig at hver 

gjest tar ansvar, følger reglene på hytta, og vasker godt etter seg. Hyttene vil åpne for 

bestilling etter hvert som de er klargjort.  

 

REGLER FOR HYTTEBESØK 

• Oppdater deg på de siste anbefalingene fra FHI før du drar på tur og følg disse.  

• Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke besøke en DNT-

hytte. Dette gjelder også milde symptomer.  
 

Selv- og ubetjente hytter: 

• Alle gjester må bestille overnatting på forhånd.  
• Antall gjester som kan oppholde seg på en selv- eller ubetjent hytte er regulert i 

bookingsystemet. Regelen er at man skal kunne holde en meter avstand mellom 
hvert turfølge. Denne regelen gjelder så lenge dette er rådet fra myndighetene. 

• Du som gjest er ansvarlig for å følge anvisningene på hytta for å sikre godt 
renhold og hygiene mens dere bor på hytta. 

• Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, 
såpe og alkoholbasert desinfeksjon (Obs! våtservietter skal kastes i søpla, ikke i 

do). Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta på det du skal ha selv, ikke 

noe annet. 
• Gjestene må ta med lakenpose og eget putevar, eller sengetøy. Sjekklister på 

hytta må følges. 

• Utedo på hyttene kan brukes uten at gjestene bor på hytta, men husk å vaske deg 

med desinfeksjonsmiddel før og etterpå. 
• Det er ok å kjøpe proviant fra de selvbetjente hyttene, men det er ikke lov for 

gjester som ikke bor på hytta å tilberede mat, koke vann, tørke klær osv inne på 
hyttene, eller sette seg ned inne og spise maten sin. 
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Betjente hytter (Reindalseter) 

• Alle overnattingsgjester må bestille på forhånd (tlf.: 993 74 439, mail: 

reindalseter.turisthytte@dnt.no).  

• Du som gjest er ansvarlig for å følge anvisningene på hytta for å sikre god hygiene 

mens dere bor på hytta. 
• Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, 

såpe og alkoholbasert desinfeksjon. 

• Teltere må ta kontakt med hytta på forhånd og reservere plass. Teltere kan bruke 
sanitæranlegg på hyttene og handle mat. 

• Dagsbesøk er ok. 
 

SPØRSMÅL OG SVAR 

Hva blir annerledes på hyttene?   

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen ble avvist. Slik blir det 
ikke i år. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. For å kunne åpne tilbudet 
vårt er det svært viktig at det er mulig å spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som 

bor hvor, og vi må ha kontroll på hvor mange, derfor er bestilling av plass avgjørende.  

Det er nå tillatt (fra 8. juni) å bruke toalettet og kjøpe mat fra matvarelagrene på selv- og 
ubetjente hytter. Korte besøk er altså lov, men man kan ikke tilberede mat, koke vann og 

tørke klær inne på hyttene, eller sette seg ned inne og spise maten sin.  

Er det trygt å bo på DNT-hyttene?   

Med tiltakene vi nå iverksetter, så er smittefaren liten. Vi åpner forsiktig opp etter nøye 
vurdering internt og i samråd med smittevernmyndighetene. Etter seks uker på 

hjemmebane, trenger folk å få lufta hode og kropp. Vi i DNT har et stort ansvar for å 

bidra til det. Vi mener vi nå gir folk gode naturopplevelser på en forsvarlig måte.  

Hvilke konkrete tiltak innføres?  

Det blir hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente 
hytter plasseres hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, 
toaletter, felles spiserom og ved inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig, 
dusjer og badestamper stenges. På selv- og ubetjente hytter vil det til enhver tid være 
håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg enten lakenpose og 

putevar, eller sengetøy. Det gjennomføres rutinemessig renhold av hyttene.  

Fylles hyttene opp av enkeltpersoner eller bestiller man hele hytta?   

Noen selv- og ubetjente hytter vil være mulig å booke i sin helhet, på større selv- og 
ubetjente hytter vil det være flere personer som kan booke opphold 
samtidig. Dette reguleres av bookingsystemet. De som ikke er 
i samme reisefølge, må holde 1 meter avstand. På betjente hytter blir det begrenset 
kapasitet, for å sikre nødvendig avstand mellom gjester. Der deler kun personer fra 

samme følge rom.  

 

mailto:reindalseter.turisthytte@dnt.no
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Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?   

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og 
alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer. Bor du på en selvbetjent 

hytte med matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.   

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?   

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ha med seg enten lakenpose og putevar, 

eller sengetøy. På Reindalseter er det også mulig å bestille oppredd seng.   

Blir det tilsyn ved hyttene?  

Hyttene får hyppige tilsyn. Dette for å se til at alt er i orden, og for å etterfylle det som 
trengs av utstyr, vaskemiddel osv.  

Flere hytter har også hytteverter i sommersesongen, De vasker mellom besøkene, 
utover det gjestene vasker selv ved avreise.  Skulle du ha spørsmål, står hyttevertene 

mer enn gjerne til hjelp! 

Kan jeg bo i telt ved en selvbetjent hytte og bruke do eller hente ut mat fra 
lageret?   

Det er nå tillatt å bruke toalettet på selv- og ubetjente hytter, og kjøpe mat fra 
matvarelagrene. Korte besøk er altså lov, men du kan ikke tilberede mat, tørke klær, 
eller sette deg ned å spise matpakken inne i hytta. Husk at telt ikke skal settes opp 

nærmere enn 150 m fra hytta.  

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?   

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet, slik at 
man isoleres på eget rom for å unngå kontakt med andre. Måltider tilrettelegges på 

rommet, og fellesrom kan ikke benyttes. Munnbind benyttes hvis det er tilgjengelig og 
man må forlate rommet.  Dette reduserer faren for å overføre smitte til andre. 
Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre. Det er ellers oppslag 

med retningslinjer på hyttene om hva en skal gjøre om en blir syk. 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hvem 
Hvem kan bruke selvbetjeningshyttene? 
Alle kan bruke Hyttene til DNT Sunnmøre, men 
medlemmer får rabatt. Man må også være 
medlem for å få utdelt nøkkel (se nedenfor). 
Medlemskap kan tegnes på engangsfullmakt, 
ved å kontakte DNT Sunnmøre eller på 
nettsiden vår.   
 

Hytteregler 
Se oppslag på hyttene og følg 
hyttereglene. 
 
 

Lakenpose 
Lakenpose eller sovepose 
må brukes, selv om det er 
sengetøy på. 

Lengde på oppholdet 
Hvor lenge kan du bo på hyttene? 
Skriv deg inn i hytteprotokollen ved ankomst. Du er velkommen til å 
bruke hytta over flere dager, men har du overnattet i seng en natt, tilbyr 
du plassen til nyankomne. Om morgenen res sengen opp og hytta ryddes. 
Alt personlig utstyr fjernes fra senger og hyller, selv om du bare drar ut 
på dagstur fra hytta. Det er egne regler på hytter med sengebooking. 
 
Som takk for oppholdet ønsker vi at du gjør en innsats - særlig hvis du 
bor to eller flere dager på hytta. Dette hjelper oss å opprettholde vårt 
selvbetjeningssystem for medlemmene. Kanskje noe kan gjøres? Vaske 
skuffer og skap, doseter og gulv, riste og lufte tepper, tømme ovner for 
aske, koke og vaske håndklær og kluter, rydde i yttergang og uthus eller 
pusse vinduer er eksempler på praktiske bidrag. 
 
 

Dagsbesøk 
Turgåere som 
benytter hyttene 
som varmestue, 
avslappingssted 
eller rasteplass 
betaler avgift for 
dagsbesøk. 
 

Hund 
er hyggelig følge på turen, men hunder 
har ikke adgang til hyttene på grunn av 
allergi.  
 
Hunder skal ikke inn, men kan være i 
vedskjul, uthus, telt eller utendørs. Ved 
de fleste hytter er det tilrettelagt for 
hunder, ta kontakt med hyttevert eller 
se oppslag for mer informasjon.  
 
Vis omsyn til andre og beitende husdyr 
.underveis. 
 

Ankomst 
Skriv deg inn i hytteprotokollen med en gang du ankommer. Når det er 
gjort, har du rettigheter på hytta. 
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Fyring 
Transporten av ved er tungvint og 
kostbart, og det er vanskelig å få 
fram nye forsyninger. Fyr derfor med 
fornuft og varsomhet. Bruk sag og 
øks. Kort- og finkløvd ved sparer 
brensel. Utnytt ledig ovnsplass til å 
varme vann. Hyttene har gassbluss 
til matlaging.  
 

Når 
 
Når kan 
selvbetjeningshyttene 
brukes? 
 
Alle DNT Sunnmøres 
hytter kan brukes hele 
året. 
 

Selvbetjeningshytte  
Selvbetjeningshytter har ikke bemanning/servering, men har det du 
trenger for matlaging og opphold: kjøkkenutstyr, dekketøy, ved/brensel 
og proviant (middagshermetikk, suppeposer, havregryn, sukker, kaffe, te, 
knekkebrød, margarin, pålegg og desserthermetikk). Her er puter og 
dyner, men du må benytte lakenpose eller sovepose i tillegg. Hyttene kan 
i perioder ha hyttevakt. 

Ubetjent hytte  
En ubetjent hytte er utstyrt på samme 
måte som en selvbetjent hytte, men 
har ikke proviant.  
 

Ro 
Det skal være ro på hytta 
mellom 23.00 og 06.00. 
 

Renhold 
Vask opp så snart du har spist. 
Tørk av kokeapparat, 
kjøkkenbenk og bord. Vask 
rommet ditt og en del av 
fellesarealet. 
Oppvaskhåndklær kokes opp 
når det trengs. 

Nøkkel 
Er hyttene låst? 
De fleste hyttene til DNT Sunnmøre står 
åpne, men noen er låst med DNTs 
standardnøkkel, som går til hytter over 
hele landet. Som medlem kan du skaffe 
deg nøkkel på forhånd (depositum 100 
kr). En liste over hvor du får tak i nøkkel 
finner du i dette heftet. 
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Hyttevert 
Noen hytter har en vert, men er likevel selvbetjeningshytter. Det vil si at 
du selv må gjøre oppgaver som for eksempel matlaging, hente vann, 
vaske, osv. Hyttevertene er ikke ansatte, men stiller opp på frivillig basis.  
 
Verten fordeler sengene og hjelper til med å organisere arbeidet så alle 
får det så hyggelig som mulig, selv om hytta er full av gjester. På hytter 
uten vert må gjestene samarbeide og dele på arbeidsoppgavene.  
 

Søppel og avfall 
Helst bør alle ta med søppelet sitt 
hjem, hyttene har lite plass til 
søppel. 
 
Ønsker du å kvitte deg med søppel 
på hytta, må det sorteres: Restavfall 
kastes på anvist plass, se oppslag på 
hyttene. Metallbokser slåes flate, 
rent papir/papp kan brennes i 
vedfyringsovnene. Vis hensyn og 
vær med på å bevare naturen ren for 
søppel! 
 

Telt 
Teltere som benytter hytta til 
matlaging og dobesøk skal betale 
teltavgift. Andre telt skal ifølge 
friluftsloven plasseres minst  
150 m. fra bebodde hytter.  
 
Teltgjester er velkomne til å 
proviantere på hytta. Teltere som 
oppholder seg på hytta utover 
matlaging og rydding betaler 
overnattingspris. 
 

Vannforsyning 
vinterstid 
Smelting av snø er kostbart og 
tungvint – og snøen er ikke 
alltid ren!  
 
Se derfor etter oppslag om 
hvor du kan finne vintervann. 
Hugg gjerne hull på isen, eller 
grav i bekken. Merk av hullet 
og fyll eventuelt over med snø 
for å hindre tilfrysing.  
 

Røyking 
Det er ikke tillatt å røyke inne på 
hyttene. NB! Kast ikke sneiper 
ute, men i ovnen!  
 

Alkohol 
DNT Sunnmøre har en restriktiv 
holdning til alkohol. Ved bruk 
må det vises måtehold, og ikke 
til sjenanse for andre gjester. 

Avreise 
Når hytta forlates, skal den være i minst like god stand som ved ankomst. 
Gjør skikkelig rent, vask med grønnsåpe, og rydd bort det som har vært i 
bruk. Propanen stenges. Alle bøtter og kar tømmes før hytta forlates. 
Matrester fjernes. Gjør klar ved for opptenning til neste gjest. Ytterdører 
og vinduer lukkes skikkelig. Om vinteren må om nødvendig karmer 
rengjøres for snø. 
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BETALING FOR HYTTEOPPHOLD 
 

 

Selv om du har booket overnatting, betales provianten med app: DNT 
hyttebetaling! 
 
Betal med appen «DNT hyttebetaling» 
Last ned appen på mobil før avreise, og bruk 
smarttelefonen fremfor utfylling av engangsfullmakt på 
hytten. Dersom du har dekning på hytta betaler du på 
stedet. Uten dekning velger du «lagre» i appen, og gjør opp 
for deg så snart du får dekning. Du vil motta varsel fra 
appen når du befinner deg i et område med dekning.  
 
Andre alternativer: 
Dersom du ikke ønsker å benytte det av betalingsappen, kan du betale for 
opphold og proviant på følgende måter:  
 

1. Engangsfullmakt: Dersom du ønsker å benytte en engangsfullmakt, 

fyller du ut skjemaet og velger et av følgende alternativ:  

a. Kortbetaling: Fyll inn kortnummeret (visa, mastercard, diners, 

amex), og beløpet vil bli trukket av oss i ettertid.  

b. Nettbank: Du kan velge å betale beløpet i nettbanken når du 

kommer hjem fra turen. Kryss av på skjemaet og fyll inn totalsum.  

c. Faktura: Du kan velge å få tilsendt en faktura, mot et gebyr på 50 

kr.  

Slik gjør du: 
➢ Fyll ut engangsfullmakten etter bruksanvisning, før du forlater 

hytta.  

➢ Behold kopien som kvittering.  

➢ Ved avreise legges utfylt fullmakt i betalingskassen.   

 

Dersom det er feil ved utfylling, eller avvisning av kredittkortselskap 

som fører til at vi må sende manuell regning, ser vi oss nødt til å 

tillegge et gebyr på kr. 50,- pga. merarbeid.  

 

2. Kontanter: et siste alternativ er å gjøre opp med kontanter i 

betalingskonvolutt. 

 

Vennligst gjør opp etter deg på hver enkelt hytte.  

God tur videre! 
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PRISER 
 

All overnatting må forhåndsbestilles på Ut.no 
 

Reindalseter (27. juni - 23. august) 

Fullpensjonspriser 
Inkl.: Frokost, niste/termos, middag (3-retters hjemmelaget), dusj og losji 
 Medlem Ikke medlem 
Voksen 880 1200 
Ungdom 13-26 år 600 800 
Barn 4-12 år 380 500 
Barn 0-3 år Gratis Gratis 
Tillegg for oppredd seng 125 150 
 
Fullpensjon m/losji. min. 3 døgn 

 
Kun medlemmer 

Voksen 825                pr. døgn  
Ungdom 13-26 år 550 pr. døgn 
Barn 4-12 år 300 pr. døgn 
 
Midtukerabatter (søndag-fredag) 

 
Kun medlemmer 

Inkl.: kost-losji + Sengetøy/hånkle 
 
3 døgn               
Voksen 795 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 500 pr. døgn 
Barn 4-12 år 280 pr. døgn 
4 døgn 
Voksen 770 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 485 pr. døgn 
Barn 4-12 år 255 pr. døgn 
5 døgn 
Voksen 745 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 645 pr. døgn 
Barn 4-12 år 240 pr. døgn 
 
Selvbetjente & ubetjente hytter 
Losji, inkludert propan og brensel           
 Medlem Ikke medlem 
Voksen 280 400 
Ungdom 13-26 år 140 400 
Barn 4-12- år Gratis 200 
Barn 0-3 år Gratis Gratis 
Hund 50 100 
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GLUTENFRI MAT PÅ VÅRE HYTTER 
 

DNT Sunnmøre har et utvalg av glutenfrie basisvarer på de 
selvbetjente og betjente hyttene.  

• Knekkebrød  

• Havregryn  

• Pasta  

•  

I tillegg vil det være diverse middagsmat som er glutenfritt:  
(anbefaler at man leser varedeklarasjonen selv også for sikkerhetsskyld)  

• Trondheimssodd  

• Turistproviant  

• Trondhjems lys lapskaus  

• Erter, kjøtt og flesk  

• Bacalao  

• Stabburet Picnicskinke  

• Eldorado tomatbønner  

• Mills potetmos m/melk  

• Toro Rondane viltgryte  

• Toro grønnsaksuppe  

• Toro gul ertesuppe  

 

Av pålegg er følgende matvarer glutenfrie:  

• Stabburet makrell i tomat  

• Mills kaviar  

• Syltetøy  

• Honning  

 

Noe av dette er også melkefritt.  

Vi gjør oppmerksom på at utvalget kan variere noe utover sesongen og på 
de ulike hyttene. De betjente hyttene vil kunne tilrettelegge for personer 
med matintoleranse om de får beskjed på forhånd. Ta kontakt med 
administrasjonen for mer informasjon om vareutvalg og matbestilling. 
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MIDTUKETILBUD 

 
Sommeren 2020 gir vi følgende midtuketilbud til medlemmer, for opphold 
på Reindalseter:  

 
3 døgn               
Voksen 795 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 500 pr. døgn 
Barn 4-12 år 280 pr. døgn 
4 døgn 
Voksen 770 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 485 pr. døgn 
Barn 4-12 år 255 pr. døgn 
5 døgn 
Voksen 745 pr. døgn 
Ungdom 13-26 år 645 pr. døgn 
Barn 4-12 år 240 pr. døgn 

 
Reindalseter Turisthytte ligger 710 moh. i Tafjord.  
I sommersesongen (27.juni – 23. august 2020) er hytta betjent, og har da 76 
sengeplasser. Reindalseter ligger ved østenden av Langevatn, og er et 
midtpunkt for rutenettet i Tafjordfjella. Hytta ligger i en usedvanlig 
naturskjønn dal med gammel furuskog og rikt planteliv. Mulighet for båtleie 
og fiske. 
 

 
Foto: Marius Dalseg Sætre 

For opplysninger eller bestilling henvend deg til: 
Reindalseter (i sesong) Tlf: 99 38 01 87 
Kontoret i Ålesund Tlf: 70 12 58 04 
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HYTTENE OG ÅPNINGSTIDER 
 

OVERSIKT 
 

Betjente hytter                  

 
Sengeplasser 

  

Reindalseter (i sesong) 76 27. juni – 23. august 
 

Selvbetjente hytter         

  

Danskehytta 26  
Kaldhusseter  30 Åpner juli 2020 
Patchellhytta 72  
Pyttbua 51  
Reindalseter (utenfor sesong) 33 (utenfor 

sesong) 
 

Runde fyr 24  
Vakkerstøylen 24  
Veltdalshytta 51  
 

Ubetjente hytter            
Jakobselet 7  
Tjønnebu 9  
Tyssenaustet 6  
Velleseter 11  
Fieldfarehytta (nødbu) 3 (brisker)  
 
Utleiehytte 

  

Kaldhusseter 34 Mer informasjon på side 17.  
 
Selvbetjente hytter har matlager. Dette har ikke de ubetjente hyttene.  

 

NØKLER 

Hyttene til DNT Sunnmøre er låst med DNTs standardlås. Medlemmer kan 
hente ut egen nøkkel (Depositum: 100 kr), som passer de fleste av DNTs 
ubethente/selvbetjente hytter i hele landet. Nøkler utleveres mot 
framvisning av gyldig medlemskort hos: 
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 Sted      Telefon 

DNT Sunnmøre (kontor) Ålesund 70 12 58 04 

Destinasjon Ålesund-Sunnmøre Ålesund 70 15 76 00 

Platou Sport Moa Ålesund 70 14 26 70 

G-sport Moa Ålesund 70 17 20 00 

Oddmar Remøy Runde 97 67 41 04 

Lars Fransplass Brøste 71 22 88 13 

Magnhild og Lars Grønningsæter Valldal 70 25 86 50 

Spar Valldal Valldal 48 08 21 01 

Reindalseter Turisthytte (kun i sesong) Tafjord 99 38 01 87 

Stordal Auto Stordal 70 27 80 79 

Turistkontoret Åndalsnes Åndalsnes 71 22 16 22 

Hydro Texaco  Bjorli 61 24 45 61 

Union hotell Øye Øye 70 06 21 00 

G-sport  Ørsta Ørsta 45 29 38 00 

Sunnmørsalpene guide service/ 
Turistkontoret 

Ørsta  91 36 74 70 

Intersport  Volda 70 07 73 48 

Essostasjonen Stranda 70 26 01 62 

G-sport Stranda Stranda 70 26 00 60 

G-sport Stryn Stryn 57 87 23 80 

Hardhaus sport Sykkylven 93 20 02 47 

G-sport Hofset Ulsteinvik 45 47 51 00 

G-sport Igseund  Fosnavåg 70 08 97 55 

Sigbjørn Brundstad Straumgjerde 70 25 06 75 

 

 

  



14 
 

Velkommen som medlem i 
DNT Sunnmøre! 

 
MEDLEMSFORDELER 

• DNTs årbok, inneholder alt om årets fjellbegivenheter. 
• Fjell og vidde med turstoff fra hele landet får du 6 utgaver av i året, 

bare denne fordelen dekker inn hele medlemskapet. 
• Fjellposten, medlemsblad for DNT Sunnmøre, kommer 2 ganger i året. 
• Flott kalender med turprogram og informasjon om hytter og ruter. 
• Fortrinnsrett på ca. 170 turer i regi av DNT Sunnmøre, pluss nær 

10.000 turer og kurs ellers i DNT. 
• Egen nøkkel til alle DNTs selvbetjente og ubetjente hytte mot et 

depositum på 100 kr. 
• Rabatterte priser på turutstyr i DNTs butikker. 
• Rabatt på NSBs kundekort. 
• Medlemspris på en rekke private fjellstuer og turisthytter over hele 

Norge samt på fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og 
Island. 

• 10% rabatt på de historiske hotell og spisesteder. 
• Inntil 15% rabatt på G-Sport og Intersport på Sunnmøre. 
• Fast 15% rabatt hos Platou sport på Stormoa i Ålesund. 
• Inntil 20% rabatt hos Hardhaus sport i Sykkylven. 

 
Flere fordeler finner du på www.aast.dnt.no/medlemskap 
 

MEDLEMSKONTINGENTER  
 
Årskontingent (gjelder kalenderåret 2020) 
Familiemedlemskap  1275,- 
Hovedmedlem 27-66 år 710,- 
Husstandsmedlem  390,- 
Student/ungdom 19-26 år 360,- 
Skoleungdom 13-18 år 220,- 
Barn 0-12 år 135,- 
Honnør Fra 67 år 555,- 

 
Familietilbudet gjelder husstandens barn og to voksne over 26 år. Familien 
må ha samme adresse. 
 
Mer informasjon om hytter og ruter o.l. finner man på Ut.no, eller ved 
henvendelse til DNT Sunnmøre sitt kontor (kontaktinfo på siste side).  
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PROGRAM REINDALSETER 
- SOMMEREN 2020 -  

 

27. Juni: Sommeråpning på Reindalseter 
 
Skader etter vinteren er reparert, vannet koblet på, lagrene med mat og 
drikke er flydd opp. Betjeningen er klar for nok en sommer i hjertet av 
Tafjordfjella, og ønsker dere alle velkommen.  
 
28. – 1. juli: Toppturer fra Reindalseter 
 
Det første du ser når du kommer over kanten til Haugane i Reindalen, er 
Naushornet som står som en vokter og titter ned i den frodige dalen. Til 
høye Svartegga, utilnærmelig og kvass, og mellom dem, Torsnos som 
strekker seg mot himmelen med vakre breer hengende om halsen. Alle 
disse er mulig turmål fra Reindalseter, og mange flere. 
 
1. – 3. Juli: Familiecamp  
 
Turen fra Zakariasdammen kan være dryg for de minste, men vel oppe på 
Reindalseter er det glemt! Her skal de få utforske skogen, elva og 
Langvatnet, se på den gamle saga, kanskje både bade og fiske litt, og ha en 
eventyrstund på kvelden.  
 
3. – 7. Juli: Floraen i Reindalen 
 
På denne turen skal vi se nærmere på plantelivet i fjellet. I felleskap 
utforsker vi det vi finner av blomster, mose, lyng, busker og trær. Det blir en 
opplevelsestur der vi lærer om naturen rundt oss og den spesielle biologien 
i Reindalen.  
 
6. – 10. Juli: Yoga Camp  
 
Enkelte ting må man ha opplevd for å forstå. Yogacampen på Reindalseter 
er en sånn «ting». Det skjer noe med kroppen og hodet når man praktiserer 
yoga i så flotte rammer som vi kan tilby i Reindalen.  
 
 

(Nb! Reindalseter er også være åpen for andre gjester under arrangementer) 
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KALDHUSSETER 
 
 

Kaldhusseter til utleie 
Moderne soverom, nye dusjer og toaletter, funksjonelt kjøkken midt i 
tureldoradoet. Hytta leies ut til grupper, kurs, møter festlige lag 
sammenkomster og hygge for inntil 34 personer. 
 
Priser 2020  Døgnpris for hele hytta Kr 4 500,-  pr. døgn 
 Skolepris for hele hytta (barne- og 

ungdomsskole) 
Kr 3 500,- pr. døgn 

 Helgepris (fre-søn) Kr 8 500,- Pr. døgn 

 
Beliggenhet 
Kaldhusseter (600 moh.) ligger i Kaldhusdalen i Tafjord ved nordenden av 
det regulerte Kaldhussætervatnet. Hytta er tilknyttet hytte- og rutenettet i 
Tafjordfjella og er et flott utgangspunkt for turer i dette fjellområdet. 
Det er også flotte turmuligheter i området. Både dagsturer og turer til andre 
hytter, som Danskehytta og Reindalseter eller turen over til Herdalen og 
Geiranger.  
 

Utleie 
Kaldhusseter kan leies av alle som ønsker et sted å holde kurs, møter, 
selskap og andre samlinger. Hytta brukes blant annet til kurs i regi av DNT 
Sunnmøres egne undergrupper: Barnas Turlag, Seniorgruppa, trillegruppa, 
Turgruppa, DNT Ung Sunnmøre og DNT Fjellsport Sunnmøre. 
 
Kontakt kontoret på tlf. 70 12 58 04 for å leie Kaldhusseter.  
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BRANNINSTRUKS 
 
Vær forsiktig med åpen ild. 
Røyking er ikke tillatt inne. 
Orienter deg med en gang du kommer til hytta om utganger og eventuelle 
trapper, samt brannslukningsapparatenes plassering. 
På vinterstid må du selv ordne frie rømningsveier, hvis snøen sperrer. 
Sjekk alltid om røykvarslere er i orden. 
 
VED BRANN: 
Gi melding til de andre gjestene på hytta.  
Prøv om mulig å slukke brannen. 
Er korridor eller trapper fylt med røyk, må du rømme rommet gjennom 
vindu. 
Hold dører og vinduer lukket. 
 

HUSK: DIN SIKKERHET ER OGSÅ DITT ANSVAR 
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FJELLVETTREGLENE 
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INFORMATION IN ENGLISH 

PRACTICAL INFORMATION  

COVID-19 
 
All travelers must follow the latest news and travel information from the Norwegian 
Institute of public health along with the health and travel recommendations from your 
home country. If the Norwegian authorities change their recommendations, we will 
follow and change our services accordingly. 
 
You will find updated information at our website. 
 
From May 1st, 2020 the DNT cabins will gradually open and some tours and activities 
will be resumed. But the current Covid-19 situation requires that all guests book their 
cabin visit in advance and follow the preventative measures as guidelined below. 
 

EVERYONE MUST BOOK IN ADVANCE 
 

DNT has developed a set of preventative measures and a plan to protect against the 
spread of Covid-19 at our cabins. Please see the new cabin rules listed below. There will 
be limitations in the number of people who can stay at the cabins at the same time. 
There are new washing routines for those staying at the cabin, cabin inspectors and 
cabin personnel. 

DNT has prepared instructions for visitors to follow at the cabins, to help limit the 
danger of covid-19 spread. It is particularly important this year that every guest takes 
responsibility, follow the cabin rules, and thoroughly after themselves.  

This year you will need to plan your trip thoroughly and book your cabin visit in 
advance. Bookings can be made at www.ut.no.  

CABIN RULES 

• Before you leave for your trip, check out updated information from the 
Norwegian Institute of publich health, and follow these guidelines.  

• If you have symptoms of a respiratory infection, do not visit a DNT cabin. This 
also applies to mild symptoms. 

Unserviced and self-serviced cabins: 

• All visitors must book their stay in advance.  

• Guests must have a 1-meter distance between them at all times. This does not 
apply to people who live together on a daily basis. This applies as long as this is 

advised by the authorities. 
• Guests must bring their own bed linen. Checklists at the cabins must be followed.  

http://www.ut.no/
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• As a guest, you are responsible for following the instructions of the cabin 

and ensure proper cleaning and hygiene while staying there. 
• Make sure to plan and excersize proper hand hygiene. Bring plenty of wet wipes, 

soap and alcohol-based disinfectant. If you visit a self-service cabin with food 
storage - don't touch items you won't need. 

Serviced cabins 

• All guests must book their stay in advance.  

• As a guest, you are responsible for following the instructions of the cabin 
and ensure proper hygiene while staying there. 

• Tenters must contact the cabin beforehand and reserve a camping space. Tenters 
can use the sanitary at the cabin, and buy food there.  

• Dayvisits are OK.  

 
Q&A 
What changes can we expect at the cabins? 
We have always prided ourselves in having a place for all at our cabins. Unfortunately 
this is not the case this year. All visits must be booked in advance.  
 
Is it safe to stay at DNT cabins? 
With safety/preventative measures in place, chances for infection have been lessened. 
After careful consideration, we are gradually opening our cabins, following all measures 
recommended by the authorities. 
 
Are there any extra items or precautions I should take, aside from the usual?   
Prepare to exercise proper hand hygiene during your trip. Carry wet wipes, soap and 
alcohol-based disinfectant/antiseptic. If staying at a self-service cabin, be careful not to 
touch or take anything more than what you need.   
 
Is it allowed to camp/tent by a cabin? 
It is now allowed to use the toilet and buy food from the self service cabins. Short visits 
are therefore allowed, but you cannot cook food, dry clothes, or sit down to eat your 
lunch inside a self-service or no-service cabin. Day visits at staffed lodges are allowed. 
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PAYMENT 
 
Even if you have booked your stay in advance, you must pay for your food by 
using the application: DNT hyttebetaling. 
 

Pay for your stay by using the app “DNT Hyttebetaling”  
 
Download the app “DNT hyttebetaling” beforehand, and 
register. If you are in an area of reception, you can pay 
immediately. Alternatively, you can “save” the payment in 
the app. You will then receive a push-notification once you 
have phone reception and can complete the payment.  
 
How to set language:  
Open app. Type inn your name and phone number. Select “min side”, scroll 
downwards and select “English” as language.  
 
 

Other alternatives: 
 

1. Pay using the “betalingsfullmakt”: an authorization for credit cards 

which can be used to settle your account with one of the following 

cards: Amex, Visa, Euro/Mastercard and Diners. Fill out the form, and 

the amount will be drawn by us later on.  

 

This is what you do:  

➢ Complete the authorization upon departure from the cabin 

➢ Keep the copy of the authorization as your receipt.  

➢ Place the authorization in the checkout bill (betalingskasse) when 

leaving the cabin.  

 

2. Pay by cash: as a last resort, you can pay for your stay in cash. We 

only accept NOK! Place the envelope containing the cash in the 

checkout bill (betalingskasse), as you leave the cabin.  
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PRICES 
All stay at the cabins must be booked in advance at www.ut.no  

 
Reindalseter (27. June - 23. August) 

Lodging/full board 
Incl.: Breakfast, packed lunches, dinner (3-courses), shower and lodging.  
 Member Non member 
Adult 880 NOK 1200 NOK 
Youth 13-26 y 600 NOK 800 NOK 
Children 4-12 y 380 NOK 500 NOK 
Children 0-3 y Free Free 
Addition for made beds 125 NOK 150 NOK 
 
Full board min. 3 nights 

 
Only members 

Adult 825 NOK                per night  
Youth13-26 y 550 NOK per night 
Children 4-12 y 300 NOK per night 
 
Midweek discounts (sunday-friday) 

 
Only members 

Incl.: Full board accomodation with made bed and towel. 
 
3 nights               
Adult 795 NOK per night 
Youth 13-26 y 500 NOK per night 
Children 4-12 y 280 NOK per night 
4 nights 
Adult  770 NOK per night 
Youth 13-26 y 485 NOK per night 
Children 4-12 y 255 NOK per night 
5 nights 
Adult 745 NOK per night 
Youth13-26 y 645 NOK per night 
Children 4-12 y 240 NOK per night 
 
Self-serviced & unserviced cabins 
Includes lodging, wood for heating and gas for cooking.          
 Member Non member 
Adult 280 NOK 400 NOK 
Youth 13-26 y 140 NOK 400 NOK 
Children 4-12 y Free 200 NOK 
Children 0-3 y Free Free 
Hund 50 NOK 100NOK 

http://www.ut.no/
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THE CABINS AND OPENING TIMES 
 
Serviced cabins are staffed, and meals are served there. Sel-serviced 
cabins have stocks of food. Fuel and propane gas are included in the price. 
You will find lists of food prices and house rules in the cabins. Unserviced 
cabins do not stock food but have equipped kitchens.  
 

Serviced cabin           

 
 

  

Reindalseter (i sesong) 76 beds 27. june – 23. august 
 

Slef-serviced cabins   

  

Danskehytta 26 beds  
Kaldhusseter  30 beds  
Patchellhytta 72 beds  
Pyttbua 51 beds  
Reindalseter  33 beds (Closed as self-serviced cabin 

during season) 
Runde fyr 24 beds  
Vakkerstøylen 24 beds  
Veltdalshytta 51 beds  
 

Unserviced cabins      
Jakobselet 7 beds  
Tjønnebu 9 beds  
Tyssenaustet 6 beds  
Velleseter 11 beds  
Fieldfarehytta (nødbu) 3 «beds»  
 
Utleiehytte 

  

Kaldhusseter 34 beds Open for rent by groups.  
 

Please note: Sheet sleeping bags or sleeping bags are compulsory in the 
cabins! 

 

DOGS 
Dogs are not permitted in the cabins. This rule must be strictly adhered to, 
and we regret any inconvenience caused. We have made arrangements for 
dogs at some of our cabins. Dog fee: 50,-/100,-. 
 

TENT 
According to Norwegian law, campers with tents may put up their tents 
closer than 150 m. to houses/cabins. Those who want to camp near 
serviced cabins will be assigned a place by applying to the reception. 
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Campers are charged NOK 80,-/100,- for day visit until 6 p.m. (free for 
children). Campers wishing to stay at the cabin after 6 p.m. must pay the full 
overnight charge.  
 

KEYS 
All our cabins are closed with at DNT lock. Keys to self-serviced cabins may 
be rented by showing a valid DNT (or another trekking association) 
membership card. Key deposit: NOK 100,-. This will be paid back as you 
return the key. You can collect/return the DNT keys from/to the following 
agencies:  

 Localization Telephone (+47) 

DNT Sunnmøre (kontor) Ålesund 70 12 58 04 

Destinasjon Ålesund-Sunnmøre Ålesund 70 15 76 00 

Platou Sport Moa Ålesund 70 14 26 70 

G-sport Moa Ålesund 70 17 20 00 

Oddmar Remøy Runde 97 67 41 04 

Lars Fransplass Brøste 71 22 88 13 

Magnhild og Lars Grønningsæter Valldal 70 25 86 50 

Spar Valldal Valldal 40 08 21 01 

Reindalseter Turisthytte (during 
season) 

Tafjord 99 38 01 87 

Stordal Auto Stordal 70 27 80 79 

Turistkontoret Åndalsnes Åndalsnes 71 22 16 22 

Hydro Texaco  Bjorli 61 24 45 61 

Union hotell Øye Øye 70 06 21 00 

G-sport  Ørsta Ørsta 45 29 38 00 

Sunnmørsalpene guide service/ 
Turistkontoret 

Ørsta 70 06 85 18 

Intersport  Volda 70 07 73 48 

Essostasjonen Stranda 70 26 01 62 

G-sport Stranda Stranda 70 26 00 60 

G-sport Stryn Stryn 57 87 23 80 
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Hardhaus sport Sykkylven 93 20 02 47 

G-sport Hofset Ulsteinvik 45 47 51 00 

G-sport Igseund  Fosnavåg 70 08 97 55 

Sigbjørn Brundstad Straumgjerde 70 25 06 75 

 

MEMBERSHIP IN DNT SUNNMØRE 
 
Membership in DNT Sunnmøre qualifies for reduced rates at all DNT, and 
other trekking association cabins in Norway.  
 
Full membership 27-66 y 710 NOK 
Family membership  390 NOK 
Full family membership  1275 NOK 
Youth membership 19-26 y 360 NOK 
School children 13-18 y 220 NOK 
Membership: Children’s group 0-12 y 135 NOK 
Senior membership From 67 y  555 NOK 
 
Full family membership: Includes children and maximum two adults over 
26 years old. NB! All members must have the same address. 
 
Further information about cabins, routes etc. may be obtained from:  
 
 DNT Sunnmøre 
 Kongens gate 17, Postbox 250 
 N-6001 Ålesund 
 
 Telephone_ +47 70 12 58 04 
 www.dnt.sunnmore.no 
 dnt.sunnmore@dnt.no 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.dnt.sunnmore.no/
mailto:dnt.sunnmore@dnt.no
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GLUTEN FREE 
DNT Sunnmøre has some gluten free food available at the self-serviced 
and unserviced cabins.   

• Crispbread /Knekkebrød  

• Oatmeal / Havregryn  

• Pasta  

 

Dinner courses:  
(We do recommend that you read the declaration to be safe)  

• Trondheimssodd  

• Turistproviant  

• Trondhjems lys lapskaus  

• Erter, kjøtt og flesk  

• Bacalao  

• Stabburet Picnicskinke  

• Eldorado tomatbønner  

• Mills potetmos m/melk  

• Toro Rondane viltgryte  

• Toro grønnsaksuppe  

• Toro gul ertesuppe  

 

Breadspread:  

• Stabburet makrell i tomat  

• Mills kaviar/ Caviar  

• Syltetøy/ Jam  

• Honning/ Honey 

 

The selection may vary during the season and at the different cabins.  
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FIRE INSTRUCTIONS 
 

Be cautious with open fire 
Smoking is prohibited indoors.  
Familiarize yourself with the cabin; study the escape routes and 
location of fire extinguishers. 
During wintertime you must make sure there are free escape 
routes. 
Make sure the smoke detectors are working properly. 
 
IN CASE OF FIRE:  
Warn the others in the cabin 
Try to put out the fire yourself 
Leave the cabin, if necessary through windows.  
Shut windows and doors 
 
KEEP IN MIND: YOUR SAFETY IS ALSO YOUR RESPONSIBILITY 
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SAFETY INFORMATION: 
THE MOUNTAIN CODE 

 
The Norwegian Mountain Code (called "Fjellvettreglene" in 

Norwegian) is directed towards your safety. 

 
1. Plan your trip and inform others about the route you have 

selected. 

2. Adapt the planned routes according to ability and 

conditions. 

3. Pay attention to the weather and the avalanche warnings 

4. .Be prepared for bad weather and frost, even on short trips. 

5. Bring the necessary equipment so you can help yourself and 

others. 

6. Choose safe routes. Recognize avalanche terrain and unsafe 

ice. 

7. Use a map and a compass. Always know where you are. 

8. Don’t be ashamed to turn around. 

9. Conserve your energy and seek shelter if necessary. 
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HYTTENE VÅRE   -   OUR CABINS 
 

REINDALSETER & JAKOBSELET 
 

 
Foto: Marius Dalseg Sætre 

Reindalseter ligger i Tafjord, 710 
moh. Betjent i sommersesongen. 
Hytta ble bygd i 1925 og har 76 
sengeplasser. Den ligger ved øst-
enden av Langevatnet, og er 
midtpunktet for rutenettet i 
Tafjordfjella. Reindalen er en  

 
usedvanlig naturskjønn dal med 
gammel furuskog og rikt planteliv. 
Telefon(i sesong): 99 38 0187. 
 
Reindalseter is located at the east 
end of Langevatn in Tafjord, elev 
710 m. Full-serviced during the 
summer. Built in 1925, and contains 
76 beds. Reindalseter is located in 
tie middle of Tafjordfjella, and is 
therefore a great starting point for 
hikes. Both hikes of longer duration, 
or day-trips around the cabin. 
Telephone during season: +47 99 
38 01 87.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
1Foto: Marius Dalseg Sætre 

Jakobselet ligger et par hundre 
meter unna og har 7 sengeplasser. 
Muligheter for båtleie. Gode 

fiskemuligheter i Langevatnet og 
elvene i Reindalen. Fiskekort til 
salgs på hytta. Ankomst: Vei til 
Tafjord og Zakariasdammen.  
 
The auxillary cabin, Jakobselet, lays 
near by Reindalseter. It is an 
unserviced cabin with 7 beds. 
Possibility for boat reintal. Fishing 
licenses for sale at Reindalseter. 
Accsess by road to Tafjord and 
Zakariasdammen.  
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DANSKEHYTTA

Danskehytta ligger på vestsiden 
av Heimste Vikvatnet på 1450 
moh. En selvbetjent hytte (med 
proviant). Hytta ble bygd i 1994 og 
har til sammen 26 sengeplasser og 
stor hems. Om vinteren brukes 
fortrinnsvis sikringsbua med 8 
senger + hems, ettersom den er  
 

 
mindre og lettere å varme opp. 
Sengene er fordelt på to- og fire-
mannsrom. Ankomst: Fra Grotli i 
sør, Kaldhusseter i vest, og 
Reindalseter i nord.  
 
Danskehytta is situated on the west 
side of Heimste Vikvatnet, elev. 
1450 m. Self-service (with 
provisions). Built in 1994 with 26 
beds, distributed among two- and 
four-person rooms. Extra 
mattresses in the spacious loft. The 
auxiliary cabin has 8 beds. Access: 
from Grotli in the south, 
Kaldhusseter in the west, and 
Reindalseter in the north.

 
 

KALDHUSSETER  
Utleie / Rental 

 
Kaldhusseter ligger i Tafjord ved 
nordenden av det regulerte  
 

 
Kaldhussetervatnet, 600 moh. 
Hytta er kun til utleie. Gode 
fiskemuligheter i 
Kaldhussetervatnet og andre vatn i 
området. Adkomst: Vei fra Tafjord 
og helt opp til hytta. 
  
Kaldhusseter lies in Tafjord, by the 
northend of Kaldhussetervatnet. 
The main cabin is for rent by 
groups only. Access by road from 
Tafjord all the way to the cabin. 
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KALDHUSSETER 

Selvbetjent / Self-serviced 
 

 
I løpet av. første halvdelen av juli, 
åpner den flunkende nye 

selvbetjente hytta på kaldhusseter. 
Denne ligger rett bak utleiehytta 
(se ovenfor). 25 senger. 
Tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.  
 
This July our brand new self-
serviced cabin opens at 
Kaldhusseter. The cabin lies close 
to the other rental-cabin (see 
above). 25 beds.  Facilitated for the 
disabled.

 
 

PYTTBUA 
 

 
Pyttbua ligger høyt og fritt på en 
sandmorene øverst i Puttbudalen, 
1161 moh. Selvbetjent hytte (med 
proviant). Hytta er omgitt av stolte 
fjell som Karitinden (1982 moh.), 
Høgstolen (1953 moh.), og 
Pyttegga (1999 moh.). Pyttbua ble 
først bygd i 1925, og har 51 senge-
plasser. Adkomst: Romsdalen til 
Stuguflotten. Der tar du av til 

Brøstet, og fortsetter bom-veien 
videre til Tunga seter hvor det er 
muligheter for parkering. Merket 
sti herfra.  
 
Freely located in Puttbudalen, elev. 
1161 m. Self-serviced (with 
provisions). Situated high up on a 
sand moraine, surrounded by 
majestic mountains such as 
Karitinden (1982m), Høgstolen 
(1953 m), and Puttegga (1999 m). 
Built in 1925, it has 51 beds, 
including the auxiliary cabin. 
Access: Romsdalen to Stuguflotten. 
There turn off to Brøste, continuing 
on the toll road to Tunga seter 
where there is parking. Marked 
trail the rest of the way. 
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TJØNNEBU 
 

 
Tjønnebu ligger ved Tjørnane øst 
for Valldal, 985 moh. mellom fire 
vann som gir gode muligheter for 
fiske. En ubetjent hytte (uten 
proviant), på ruta mellom 
Grønningsæter i Valldalen og 
Vakkerstøylen. Bygd i 1968, og 
gjenåpnet som en av ÅST hytter i 

1993. 9 senger. Tilgang: Vei 
gjennom Valldalen til 
Grønningsæter hvor du finner 
parkering.  
 
Tjønnebu is situated at Tjørnane at 
the top of Steindalen, elev. 985m. 
Self-serviced (without provisions), 
on the route between 
Grønningsæter in Valldalen and 
Vakkerstøylen. Built in 1968, it 
reopened as an ÅST cabin 1993. 
Nine beds. A half hour trip from 
Tjønnebu lays the larger 
Illstigvatnet with good fishing. 
Access:  Road through Valldalen to 
Grønningsæter, where you can find 
parking. 

 

TORSBU 
  

 
Torsbu ligger ved Tordsvatnet, 
1351 moh. En selvbetjent hytte 

(med proviant). Standard DNT lås. 
Hytten eies av DNT Oslo og Omegn 
og ble bygd i 1961. Sammen med 
sikringsbua som kom i 2005 er det 
14 senger.  
 
Located by Tordsvatnet, elev. 1351 
m. Self-serviced (with provisions). 
Standard DNT lock. Owned by DNT 
Oslo & omegn, built in 1961 and has 
8 beds. The auxiliary cabin was 
built in 2005 and has another 

6 beds. 
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VAKKERSTØYLEN 

 
Vakkerstøylen ligger i en idyllisk 
bjørkeskog på nordsiden av 
Ulvådalsvatnet, 870 moh. 
Selvbetjent (med proviant). Bygget 
i 1928, og har 24 senger. Ble bygd 
om sommeren 2015, og egner seg 
nå like godt til vinterbruk som til 
sommerbruk. Båt tilgjengelig. 
Adkomst: Romsdalen til  
 

 
Stuguflotten. Sving deretter av mot 
Brøstet, og fortsett bomveien mot 
Tunga seter hvor du finner 
parkering. Kryss broa over Ulvåa 
og følg den merkede stien.  
 
Located in a pretty birch forest on 
the north side of Ulvådalsvatnet, 
elev. 870 m. Self-serviced, with 
provisions. Built in 1928, the cabin 
has 24 beds. Rooms divided into 
two-, four- and six-person rooms. 
Fishing in Ulvådalsvatnet and 
nearby rivers. Boat available. 
Access: Romsdalen to Stuguflotten. 
There turn off to Brøstet, continue 
on the toll road to Tunga seter 
where there is parking. Cross the 
bridge over Ulvåa and follow the 
marked trail.  

 

VELTDALSHYTTA & FIELDFAREHYTTA 

Veltdalshytta ligger nedenfor 
Karitinden ved Heimste 
Veltdalsvatnet i Veltdalen, 1180  
 
 

 
moh. En selvbetjent hytte (med 
proviant). Bygget i 1928, renovert  
og utvidet flere ganger, sist i 2007, 
og har 51 sengeplasser. Tilgang: 
Fra Reindalseter i vest, Pyttbua i 
nord og Torsbua i sørøst. 
 
Veltdalshytta is located below 
Karitind by Heimste Veltdalsvatnet 
in Veltdalen, elev. 1180 m. Self-
service cabin with provisions.  
51 beds. Access: From Reindalseter 
in the west, Pyttbua in the north 
and Torsbu in the southeast.  
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Fieldfarehytta  
Stengt for overnatting i 2020. 
 
Fieldfarehytta ligger ca. 10 
minutters gange fra Veltdalshytta 
og har 4 brisker.  Hytta er en kopi  
 

av den «Kompani Linge gutta» 
Joachim Rønneberg, Birger 
Strømsheim og Olav Aarsether 
bygde våren 1944 og hvor de 
tilbrakte det siste året av krigen. 
Hytta ble rekonstruert av Joachim 
Rønneberg i 1990 og gitt til ÅST.  
 
Fieldfarehytta is closed for 
overnight stay during 2020. 
Fieldfarehytta is hidden under a 
cliff, only a 10-minute walk from 
Veltdalshytta. Self-service (without 
provisions). It has four bunks. 
Sleeping bag and sleeping pad is 
necessary. It has no heating or 
cooking facilities. Fieldfarehytta is 
a replica of the quarters the 
“Kompani Linge boys” Joachim 
Rønneberg, Birger Strømsheim and 
Olav Aarsæther built in spring 1944 
and where they spent the last year 
of the war. The cabin was rebuilt by 
Rønneberg in 1990 and presented 
to ÅST.  

 

PATCHELLHYTTA 

 
I flotte omgivelser langt vest i 
Habostad-dalen, nedenfor Slogen 
(1564) og med Smørskredtindane 
ruvende på andre siden, ligger  
 

Patchellhytta, 818 moh. Hytta er 
selvbetjent (med proviant). 72 
sengeplasser. Adkomst: fra 
Liasætra, Øye, Brunstad eller Urke.  
 
In lovely surroundings in the far 
west of Habostaddalen, below the 
mountain Slogen (1564 m) and 
with Smørskredtindane (1639 m) 
towering on the other side, lays 
Patchell-hytta, elev. 818 m. A self-
serviced cabin with 72 beds. Access: 
from Urke, Øye, Liasætra or 
Brunstad.
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RUNDE FYR

 
Runde Fyr ligger på Kvalneset på 
nordvestspissen av fugleøya 
Runde. Den nyeste 
fyrvokterboligen på fyrstasjonen 
er gjort om til en selvbetjent hytte 
(med proviant) med 24 senger. 
Låst med DNTs standardlås. Fyret 
ble satt i drift i 1767 og var 
bemannet i 235 år før det blei 
fullautomatisert og dermed også  
 

 
av folket. Kystverket og ÅST har 
etter automatiseringen inngått 
avtale om at ÅST får benytte den 
nyeste fyrvokterboligen på 
anlegget som selvbetjent 
turisthytte. Adkomst: Vei til 
Goksøyr, merka sti derifra. 
 
Located on Kvalneset at the 
northwest end of Runde. It’s the 
newest lighthouse keepers house 
that has been converted into a self-
serviced cabin with 24 beds. Locked 
with the DNT key. The lighthouse 
was established in 1767 and was 
manned for 235 years before it was 
fully automatized in 1989. Access 
by road to Goksøyr, marked trail 
from there. 

 

VELLESETER 

 
En ubetjent hytte (uten proviant) 
med 11 sengeplasser. Ligger på 
395 moh. i Velleseterdalen, omgitt 
av den ville ringformede 
Velleseteregga. Adkomst: Fra 
Sykkylven til Brunstad i 
Velledalen. Hytta ligger lett 
tilgjengelig, og er et ypperlig mål, 
enten man ønsker å ha med seg  

 
barn, eller å bruke hytta som 
utgangspunkt for videre toppturer. 
Grusvei nesten helt opp til hytta. 
  
Self-serviced cabin with 11 beds. 
Located in Velleseterdalen, elev. 
395, surrounded by the wild, ring-
shaped Velleseteregga. Access: from 
Sykkylven to Brunstad in 
Velledalen. Velleseterhytta is so 
close to the settlement that you can 
easily reach it if you bring small 
children along. With the cabin as a 
base Velleseter is very well suited to 
hike with the little ones. For the 
more independent, there are 
several mountains to choose from. 
Access by road from Brunstad 
where you can park your car
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TYSSENAUSTET

 

 
Foto: Line Hårklau 

Tyssenaustet, 660 moh., er et 
ombygd naust på nordvestsida av 
Tyssevatnet ovenfor Bjørke i 
Hjørundfjorden. Innendørs er 
hytta er en av de mest særprega i 
fjellet, for ombygginga fra naust til 
hytte er kreativt, men godt utført. 
Hytta er uisolert, men har 
elektrisk oppvarming. 
Båt, kano og redningsvester er 
tilgjengelig i naustet. Fisket kan 
være bra, og det er både røye og 
ørret i vannet. Fra hytta har du  

 

 

muligheter for turer til Høghornet, 
Hornindalsrokken, Kvitegga og 
andre spennende topper. Adkomst 
fra Bjørke, Åkre eller Fivelstad. 

Tyssenaustet, elev. 660 m, is a 
rebuilt boathouse situated at the 
north side of Tyssevatnet above 
Bjørke in Hjørundfjorden. Indoors, 
the cabin is one of the most 
distinctive in our mountains, due to 
a creative, but very well done 
rebuilding.  The cabin is 
uninsulated, but has electrical 
heating. A boat, canoe and life 
wests are available in the 
boathouse. The fishing may be good 
in the lake, where there are both 
trout and char. 

From the cabin, you have 
spectacular mountains within 
reach – like Kvitegga, Høghornet 
and Hornindalsrokken. Access from 
Bjørke, Åkre or Fivelstad. 
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Foto: Per Børge Flemsæter 
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