
Fjellinspirasjon
Turforslag – Turer fra hytte til hytte – Hytteoversikt

DNT Oslo og Omegn 



Hva kan vel måle seg med en fjelltur langs 
merkede stier, gjennom dal og over fjell, der du 
etter en opplevelsesrik dag kommer fram til en 
hytte og kan få mat og seng? I de store fjell-  
områdene i Sør-Norge har DNT et stort nettverk 
av hytter som venter på deg. Felles for hyttene 
er at de har en spektakulær beliggenhet, i vakker  
natur. Du har uendelige muligheter til å gå fra 
hytte til hytte eller bare finne deg et sted du vil 
slå deg ned for noen dager. Det er bare å velge en 
tur som passer for deg. I dette magasinet finner 
du turforslag i alle områdene, som vi håper vil 
inspirere deg til å ta beina fatt. Vi ønsker alle 

hjertelig velkommen til fjells. Bli med og ta del  
i det enkle friluftslivet i vår fantastiske natur.

Et tilbud bygget med frivillighet
De t-merkede stiene ryddes og merkes av de 
frivillige i DNT også mange av sommerbruene 
bygges og vedlikeholdes av frivillige. På selv- 
betjeningshyttene kan du møte frivillige hytte-
vakter i sesongene. Maling og enkelt vedlikehold 
på hyttene gjøres også på dugnad. DNT-tur- 
lederne som inviterer til spennende fellesturer 
er alle frivillige. Dette viktige arbeidet støtter  
du gjennom ditt medlemskap i DNT.

Velkommen til fjells

Femundsmarka

Rondane

Hardangervidda

Skarvheimen

Jotunheimen

Breheimen

Dovrefjell

Langsua

Alvdal Vestfjell

Utgiver: DNT Oslo og Omegn, publisert mai 2022 | Tekst: Helle Andresen | Design: Elin Iversen | Forside: Marius Dalseg

 I dette magasinet får du oversikt 
over DNT-tilbudet i de sentrale 

fjellområdene i Sør-Norge.



MANGE MULIGHETER: I dette magasinet finner 
du en rekke turforslag. På fjellet skal  
man også ta seg tid til hvile. 
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LENGST FRA VEI: Litlos turisthytte vest på Hardangervidda er  
den betjente DNT-hytta som ligger lengst fra sivilisasjonen.  
Her vil du garantert finne roen.
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Dette er DNT-hyttene

DNT HAR TRE HYTTETYPER:

DNT har et stort nett av koselige hytter i fjellet. På de betjente hyttene 
ønsker et vertskap deg velkommen til middag og varm hytte. På de 
selvbetjente og ubetjente hyttene lager du mat, henter vann  
og fyrer i ovnen selv.

Betjent hytte
De betjente hyttene drives av et vertskap. Her 
får du maten servert, og du kan overnatte på  
to- eller flersengsrom, eller sovesal. Hyttene 
har enkel, god standard med strøm, dusj og 
tørkerom for turtøyet. 
 

Selvbetjent hytte
De selvbetjente hyttene er av ulik størrelse, og 

har fra 5 til ca. 50 sengeplasser. Hyttene er  

utstyrt med dyner og puter, og kokemuligheter 

med kjeler og dekketøy, samt ved. Fra et  

rikholdig matvarelager kan du kjøpe det du 

trenger av middagsretter, pålegg, knekkebrød, 

kaffe og te mm. Hyttene er låst med DNTs 

standardlås og kan ha hyttevakt i sesongene.

Ubetjent hytte
De ubetjente hyttene er som selvbetjente  

hytter, men har ikke matlager. Hit må man 

altså ha med maten selv. Hyttene er låst med 

DNTs standardnøkkel.

NÅR ER HYTTENE ÅPNE? 

De fleste betjente hytter har en 

vintersesong og en sommersesong. 

Du kan bestille seng på forhånd. Se 

åpningstider ved å søke opp hyttene på 

ut.no. Her finner du også kontakt-  

og bestillingsinfo.

De selvbetjente og ubetjente hyttene 

kan være helårsåpne, eller stengt i visse 

perioder. Søk opp den enkelte hytta 

i ut.no for å sjekke åpningstiden og 

eventuelt bestille seng.

Mange av de betjente hyttene har  

selvbetjeningskvarter utenom den 

betjente sesongen.

Sjekk alltid åpningstidene for de 

enkelte hyttene på UT.no før du  

drar på tur.

BESTILL SENG

Ønsker du å sikre deg plass på hyttene, 
kan du booke seng på forhånd. 
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I Jotunheimen kan du klatre, gå på bre, vandre fra hytte til hytte,  
ta en båttur på innsjøene eller bare rusle en tur fra en av de mange 
innfallsportene i området. 

Jotunheimen har et omfattende nett av turisthytter. I tillegg til 
DNT-hyttene er det mange private, betjente overnattingssteder som 
utgjør en viktig del av hytte- og rutenettet.

Fotturisme har en lang historie i Jotunheimen. Det var hit 
pionerene kom for å klatre de høyeste toppene første gang. Det var 
hit de dro, fotografene som ville dokumentere livet i fjellet og på  
setrene. Det var i dette fjellområdet man først kunne gå fra hytte  
til hytte. Ta turen til Jotunheimen du også!

Jotunheimen
Jotunheimen er et av de mest kjente fjellområdene 
i Norge. Med høye topper, brusende fosser, isblå 
breer og vakre daler er det magiske fjellområdet 
svært populært turmål både sommer og vinter. 

Gode startsteder
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Gjendebu

Galdhøpiggen

Glittertinden

Bygdin

Torfi nnsbu
Fondsbu

Tyinkrysset

51

E16

53

55

Spiterstulen

Juvasshytta

Glitterheim

Memurubu

Eidsbugarden

Tyinholmen

Yksendalsbu

Filefjellstuene

Skogadalsbøen

Fannaråkhytta

Krossbu

Sognefjellshytta

51

BeitostølenSlettningsbu

Tyinstølen

Tomashelleren

Flye1389

Gjendesheim

Bessheim

Leirvassbu

Olavsbu

Haugseter
fjellstue

Sikkilsdalsseter

Maurvangen

Hindseter

Bøvertun Jotunheimen 
fjellstue

Stølsmaradalen

Vetti

Surtningssue

Bygdin

Gjende

Tyin

Vettismorki

F O N D S B U

ligger ved vestenden av Bygdin.  
Buss eller bil helt fram om sommeren, 
beltebil om vinteren. Du kan også 
ta båten M/B Bitihorn fra Bygdin til 
Eidsbugarden.

S O G N E F J E L L S H Y T T A  | 
K R O S S B U

ligger på Sognefjellet. Buss eller bil 
helt fram om sommeren.

G J E N D E S H E I M 

ligger ved østenden av Gjende.  
Buss eller bil helt frem om sommeren, 
bil om vinteren.

Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer

Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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PÅ KANTEN: Jotunheimen byr på uante turmuligheter. 

Her er to venninner på vei opp til Knutshø, med Øvre 
Leirungen under og Gjende i bakgrunnen.
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En vakker nedtur
Å vandre langsmed Utladalen er en opplevelse av de 
sjeldne. Starter du oppe på Sognefjellet, på 1400 moh., 
har du stort sett nedoverbakke hele veien første dagen. 
Hvis du da ikke legger veien om Fannaråkhytta på 2068 
moh. før du fortsetter mot Utladalen, dette er også en 
flott start på turen. Men går du rett fra Sognefjellshytta til 
Skogadalsbøen, har du fire timers vandring foran deg før 
du kommer til den koselige betjente hytta. Derfra er det 
noen hundre høydemeter med motbakke, men så går det 
nedover, først ned til Vettismorki der du kan overnatte. 
Hele tiden har du et majestetisk utsyn mot Hurrunganes 
topper og daler i vest. Siste del av turen går bratt ned til 
Vetti gård, der en tur inn til foten av Vettisfossen hører 
med. Sluttetappen går ned til Hjelle og Øvre Årdal. 

Rute: Sognefjellshytta–Skogadalsbøen– 
Vettismorki –Øvre Årdal 
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 4–5 timer 

TRIVELIG HYTTE: Skogadalsbøen er en populære hytte og er en av de 
betjente hyttene som ligger lengst fra bilvei.

HØYESTE HYTTA: På 2068 moh. troner Fannaråkhytta. Her kan man nyte et 360 graders utsyn mot topper og tinder, hvis du er så heldig 
å komme en dag med god sikt. 

Fo
to

: M
ar

iu
s D

al
se

g
Fo

to
: M

ar
iu

s D
al

se
g



9

I hjertet av heimen
Starter du fra Fondsbu ved Eidsbugarden er 
du allerede langt inne i Jotunheimen. Etter 
en hyggelig overnatting her tar du fatt på 
turen mot Olavsbu. Fra de grønne fjellsidene 
ved Bygdin bærer det oppover i skikkelig 
høyfjell, stien kommer opp i 1600 moh. Bruk 
hele dagen, for her er det nok av motbak-
ker og ur, men du verden for et majestetisk 
landskap du vandrer gjennom, med utsikt 
til topper og tinder så langt øyet rekker. Vel 
framme på Olavsbu kan du nyte et velsmak-
ende måltid laget av mat fra proviantlageret. 
Dagen etter går turen ned til Gjendebu, hvor 
utsynet utover Gjende er verdt hele denne 
etappen. Siste dag går du tilbake til Fondsbu, 
med kryssing av den strie elva Høystakka (på 
bro!) som et av høydepunktene.

Rute: Fondsbu–Olavsbu– 
Gjendebu–Fondsbu 
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 5 timer

Klassisk tur med snill start
For deg som vil ha en snill begynnelse på 
turen i Jotunheimen før du tar fatt på større 
utfordringer, er Bygdin er fint utgangspunkt. 
Herfra går stien langs vannet mot Torfinnsbu. 
Det er bare å nyte nærheten til blikkstille 
vann eller rullende bølger, og skue opp på 
fjellene som reiser seg på begge sider. Selv- 
betjeningshytta Torfinnsbu ligger idyllisk til 
ved Bygdins bredd. Resten av turen er rimelig 
kupert, først opp gjennom Svartdalen og så 
bratt ned mot Gjendebu. Siste dagen venter 
en av de store Jotunheimen-klassikerne. 
Den går opp Bukkelægret, med Memurubu 
som turens endelige mål før du tar båten til 
Gjendesheim. Fra Memurubu kan du også 
velge å fortsette turen ved å gå over Besseggen.

Rute: Bygdin–Torfinnsbu– 
Gjendebu–Memurubu  
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 4–5 timer 

FRA GJENDE TIL BYGDIN: Denne flotte rundturen midt i Jotunheimen går gjennom  
et variert landskap mellom de to karakteristiske innsjøene i fjellområdet.

Jotunheimen
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Jotunheimen light
Jotunheimen om vinteren kan være  
et eventyr. Turen østover fra Tyin til  
Tomashelleren gir deg en flott opp- 
levelse i den sørlige delen av fjellom- 
rådet. Terrenget er relativt lettgått, en 
lettere variant enn i de mer sentrale 
delene av Jotunheimen. Fra Tyin går du 
langs kvistet rute østover inn i fjellmas-
sivet til Tomashelleren, en flott hytte 
som ligger høyt og fritt med vidt utsyn til 

toppene rundt. Neste dag går turen nord-
over og ned til Yksendalsbu, en koselig 
gammel seter med sjel. Turen hit er tolv 
kilometer i lett terreng, så vel framme på 
hytta har du tid til å utforske turmulig- 
hetene rundt. Turen går videre til 
Fondsbu ved Eidsbugarden. Den betjente 
hytta er kjent for god mat og trivelig  
atmosfære. Herfra kommer du deg tilbake 
til Tyin på ski eller med beltebil. Hvis du 
vil korte ned turen kan du følge kviste- 
ruta fra Yksendalsbu tilbake til Tyin.   

 

 SIKKERHET I  
 VINTERFJELLET 
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POPULÆR HYTTE: Fondsbu ligger midt i smørøyet, ikke minst om vinteren.

SKIELDORADO: Området sør for Bygdin passer for deg som ønsker en tur uten de store 
høydeforskjellene.
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Skiturer i vinterfjellet kan by 

på mektige naturopplevelser. 

Noen ganger litt for mektige. 

Væromslagene kan komme 

brått og gi store utfordringer. 

Men tar du dine forholdsregler 

og har det utstyret og den 

kunnskapen som kreves, har du 

mange gode opplevelser i vente.

Les mer om hvordan du kan  

gjøre skituren tryggere på  

dnt.no/turvett

Rute: Tyin–Tomashelleren– 
Yksendalsbu–Fondsbu–Tyin
Antall turdager: 4
Lengde på etappene: 12–26 km



Har du lyst til å prøve deg på en  
topptur på ski? Da er Glittertinden å 
anbefale. Norges nest høyeste topp på 
2457 moh. er relativt enkelt å bestige 
fra Glitterheim. Det er riktig nok tusen 
meters stigning før du er oppe, men 
med dagen til rådighet og rikelig med 
pauser, går dette fint. Den enkleste ruta 
går vestover via Steinbudalen og følger 
enten sommerstien øst for Glitterbrean 
eller oppover selve breen. Mot toppen 
holder du først mot høyde 2274, før  
du kommer opp og går inn på ryggen  
mot selve toppen. Vel oppe kan du 

Topptur til Glittertinden

SNART OPPE: Glittertind ser skummel ut, men det gjelder bare å holde seg godt unna skavlen ved toppen.

PAKKETIPS  
OG PAKKELISTE 

finner du på  
inspirasjon.ut.no/ 

tips

11Jotunheimen
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GLITTERHEIM: Omgitt av fristende  
fjelltopper på alle kanter er denne hytta et 
ettertraktet tilholdssted.
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nyte en av landets flotteste utsikter. 
Topppunktet har utoverhengende skavler, 
så for all del, ikke gå for langt ut på  
kantene. Nedturen går i samme retning 
som du kom, i lange, herlige svinger ned 
mot Steinbudalen og tilbake til hytta.

Rute: Glitterheim–Glittertinden– 
Glitterheim
Antall turdager: 1
Lengde på etappen: 2–3 timer opp,  
1,5 time ned
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Området passer fint for deg som ikke har gått så mye i fjellet før, og for familier 
med barn som vil prøve fjellvandring. Man kan enten ligge fast på betjente  
Liomseter eller gå en runde derfra fra hytte til hytte. Flere enkle fjellstyre-
hytter står åpne hvis du trenger en rast innendørs eller ønsker å overnatte 
underveis. 

Langsua har tidligere vært kjent som Gausdal Vestfjell og Huldreheimen, 
og enda lenger tilbake: Jotunheimens forgård. Med opprettelsen av Langsua 
nasjonalpark i 2011, fikk området samme navn. Kyr og sauer på beite er et 
vanlig syn her. Trolsk urskog, endeløse myrer og et rikt fugleliv er også sikre 
kjennetegn. 

Langsua
Ønsker du en tur i et snilt og vennlig terreng, er 
Langsua et godt valg. Stiene snor seg innover i et 
åpent landskap, over høyder og mellom topper. 

Gode startsteder
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Haldorbu

Skriurusten

Storeskag

Storkvolvbua

Heggenes

Storhøliseter Espedalen

Dalseter

Oskampen

Sikkilsdalsseter
Gjendesheim

Bessheim

Flye1389

Bygdin

Haugseter
fjellstue

Rabalen

Svarthamar Lenningen
Fjellstue

Liomseter

Fehytta Vestfjellhytta

Dokklia

2442

E16

51

Strand Fjellstue

Fefor Gålå

Wadahl

255

Helvete

255

Skåbu

Beitostølen

51

Vinstre
S T O R H Ø L I S E T E R

ligger helt øst i Langsua. Bilvei helt 
frem om sommeren.

L I O M S E T E R

er den eneste betjente hytta i Langsua. 
Bilvei helt frem om sommeren. 

S T O R E S K A G

ligger øst for Beitostølen. Bilvei helt 
frem om sommeren. 
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Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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UNIKT: Langsua kan lokke med 
vakkert fargespill om høsten.
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Startstedet for denne turen er  
Storhøliseter, en gammel, sjarmer-
ende seter med hus som er opptil  
300 år gamle. Herfra går turen  
sørover og inn i nasjonalparken, til 
Storkvolvbua på lettgått sti mellom 
snille fjell. Her er det mange vann 
hvor fisken er bitevillig. Turen til 
Skriurusten neste dag er kort – så du 
har god tid til å prøve fiskelykken, 
ta fram primusen og nyt en bedre 
ørretlunsj ute. På turen tilbake til 

Storhøliseter ser du utover vann  
og myrer så langt øyet rekker, og  
bakenfor der; Jotunheimens 
storslåtte topper i vest.

Rute: Storhøliseter–Storkvolvbua– 
Skriurusten–Storhøliseter 
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 2–4 timer 
Adkomst: Bilvei til Storhøliseter

Klassisk rundtur
Med Liomseter som utgangspunkt får du 
en fin rundtur som kan gjennomføres på 
to dager hvis du ønsker. Første etappe går 
nordvestover i retning Storkvolvbua. Fra 
den frodige setervollen ved Liomseter snor 
den lettgåtte stien seg jevnt og slakt oppover 
gjennom bjørkeskogen. På veien møter du 
beitende sauer og følger sildrende bekker. 
Etter hvert åpner landskapet seg opp og du 
får et fantastisk rundskue. 

Det kan passe fint med en rast på  
Langsubua, som er en av Gausdal fjellstyre 
sine enkle buer i området. 

Videre går turen til Storkvolvbua,  
en selvbetjeningshytte med flott utsyn og  
beliggenhet. Bli her en ekstra dag eller ta 
turen tilbake til Liomseter, også denne 
en lettgått etappe.

Rute: Liomseter–Storkvolvbua–Liomseter
Lengde på etappene: 5–7 timer 
Antall turdager: 2 
Adkomst: Bilvei til Liomseter

Å jeg vet en seter

TRIVELIG TUR: Det er behagelig å vandre på de lettgåtte stiene i Langsua.

Skriurusten ligger vakkert til med utsyn mot 
Jotunheimen i vest.
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Langsua i vinterdrakt
Å gå på ski i Langsua er et eventyr. I dette vennlige fjell- 
området er det gode muligheter til å få seg flotte turer 
langs kvistede ruter. Med start fra Synstgardsætra ovenfor 
Gausdal får du en tur på 14 km i lettgått terreng før du kan 
ta av deg skiene og sekken på Liomseter. Hvis du fore- 
trekker å få fraktet deg selv og/eller bagasjen med scooter  
inn til hytta, ta kontakt med bestyrerne på forhånd. På 
Liomseter er det fint å bo noen dager. Hvis du ønsker  
å gå en runde, kan du legge turen via selvbetjente 
Storkvolvbua og så vende tilbake til Synstgardsætra. 

Rute: Synstgardsætra–Liomseter–Storkvolvbua– 
Synstgardsætra
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 13–19 km
Adkomst: Ta av fra E6 mot Gausdal. Følg rv 255 til 
Øvre Svatsum, så mot Revsjøen til Synsgardsætra  
(parkering)

NORDLYS: Er du heldig, kan du oppleve nordlyset flamme på himmelen over Liomseter.

Langsua
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Skal du gå én fjelltur – kan du likeså godt krysse  

Fjell-Norge på tvers og ta den fineste Omveien! Omveien 

er den nye langruta fra Lillehammer i øst til Sognefjorden 

i vest. Med start i vakre Langsua, går man fra skog og 

snilt fjellterreng, videre over høye topper og ned frodige 

dalfører. 212km på T-merka stier – med det mest  

spektakulære landet har å by på! 

Gå inn på omveien.dnt.no for mer info.
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Våre beste  
turforslag til 
flotte fjellturer
I denne katalogen finner du noen 
utvalgte turtips til fine fjellturer.  
På våre nettsider finner du 
enda flere! 

Vi har samlet mange fine turforslag for 
hvert enkelt fjellområde, med lenker 
videre til UT.no hvor du kan se turen  
med kart, beskrivelse og bilder. Gå til 
oversikten på dntoslo.no/fjellturer  

Husk alltid å sjekke dette før  
du drar på fjelltur:

–  Hyttenes åpningstider

–  Sommertur: Er bruene lagt ut

–  Vintertur: Er kvisten satt ut  
(vintermerking av rutene i fjellet)

17

Finn mer info på: 

ut.no 
dntoslo.no/fjellturer
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Skarvheimen

Skarvheimen ligger mellom de to mer kjente naboene Jotunheimen i  
nord og Hardangervidda i sør. Området strekker seg fra Hemsedal i øst til 
Aurlandsdalen i vest, fra Tyin i nord til Bergensbanen i sør. Det finnes ti 
DNT-hytter i området, hvorav fire er betjente og seks er selvbetjente. Det 
gode rutenettet gjør området tilgjengelig for alle som ønsker gode  
friluftsopplevelser, sommer som vinter.

Naturen er svært variert i fjellområdet som  
fikk navnet Skarvheimen i 1995. Her fins alt fra  
brede daler og vide flyer til kvasse tinder og  
stupbratte lier.

Gode startsteder

S K A R V H E I M

Selvbetjeningshytte ved veien 
over Hemsedalsfjellet. 

F I N S E H Y T T A

Ta toget til fjells og overnatt på  
Finsehytta før du starter turen.

A U R L A N D S D A L E N  
T U R I S T H Y T T E

Buss eller bil til toppen av 
Aurlandsdalen. 

18
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Finse1222

Geiterygghytta

Østerbø

Vassbygdi
Flåm

Myrdal

Kaldavasshytta

50

Kongshelleren

Hardanger-
jøkulen

Demmevasshytta

Rembesdalsseter
Haugastøl

Krækkja
Eidfjord

Hakkesetstølen

Hol

Geilo

Ål

7

Storestølen 
fjellstugu

7

Aurlandsvangen

Lærdalsøyri

E16

E16

Tyinkrysset
Filefjellstuene

Sulebu

Kljåen

Bjøberg

52

Bjordalsbu

Skarvheim

Borlaug

Tuv
Iungsdalshytta

Steinbergdalshytta

Hallingskeid

Sognefjorden

Aurlandsdalen
Turisthytte

Breistølen

Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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MEKTIG SYN:  

Skarvheimen med sitt vakre,  
varierte fjell-landskap. 
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Fra nord til sør
Når du går ut av bussen ved Breistølen på Hemsedalsfjellet, er  
det bare å glede seg til turen sørover i Skarvheimen. Her kan 
du overnatte på Breistølen (betjent) eller Skarvheim, den nye 
selvbetjeningshytta like ved Breistølen. Første etappe går sørover 
og oppover til Bjordalsbu som ligger åpent og fritt på høyfjellet med 
et flott utsyn. Dagen etter går det fra et goldt og nakent terreng til 
et frodig og grønt landskap ved Iungsdalshytta. Den betjente hytta 
ligger vakkert til ved Djup, der ørreten vaker og de høye fjellene 
rundt speiler seg. Siste etappe går til Storestølen, over fjell og flyer, 
en lettgått og herlig avslutning på turen. 

Rute: Breistølen/Skarvheim–Bjordalsbu–Iungsdalshytta– 
Storestølen
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 5–6 timer
Adkomst: Buss til Breistølen, retur med buss fra Storestølen 

FRISKE TAK: Turvenninnene koser seg på tur til tross for frisk vind i sommerfjellet.

BLOMSTERPRAKT: Bergfruen lyser opp i fjellheimen.

Antall timer som er 
oppgitt er uten pauser, 

så beregn ekstra tid 
til å raste og hvile deg 

underveis.
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VELKOMMEN INN: Koselige Iungsdalshytta er godt å komme til på skituren gjennom Skarvheimen.BLOMSTERPRAKT: Bergfruen lyser opp i fjellheimen.

Skitur med høydepunkter
Tar du toget til Finse er du ved inngangsporten til Skarvheimen 
og midt i vintereventyret. Legg gjerne inn en overnatting på 
Finsehytta og nyt et godt måltid før du spenner på deg skiene 
og går nordover til Geiterygghytta dagen etter. Fra Finse kryss-
er kvisteløypa nordenden av Hallingskarvet og over til dagens 
turmål. Snur du deg, har du en fantastisk utsikt mot  
Hardangerjøkulen, Norges sjette største isbre. På Geiterygg- 
hytta kommer du også til dekket bord og trivelig betjening.  
Fortsett ferden til selvbetjente Kongshelleren, hvor det blir 
hyggelig matlaging i fellesskap. Etappen mot Iungsdalshytta 
byr på mer utforkjøring, før du ankommer hytta som er 
kjent for spektakulær utsikt og velsmakende lokalmat. Legg 
gjerne inn en ekstra dag som kan brukes til dagstur med  
lett sekk. Siste etappe går til Storestølen. 

Rute: Finse–Geiterygghytta–Kongshelleren– 
Iungsdalshytta–Storestølen
Antall turdager: 4 
Lengde på etappene: 12–15 km
Adkomst: Tog til Finse, retur med buss fra Storestølen  
til Ål og tog videre

Dalenes dal
Den vakre, sagnomsuste Aurlandsdalen skjærer seg ned fra 
fjellet mot Sognefjorden. Start denne spennende turen på 
Geiterygghytta og gå via Steinbergdalshytta og Aurlands-
dalen Turisthytte på 820 moh. Herfra bærer det stort sett 
nedover hele den sju timer lange turen til Vassbygdi.  
Men om det går nedover, er det ikke langt mellom høyde- 
punktene. Nesbøgalden er en utsprengt sti i fjellet som 
er en stor opplevelse å passere, mens den tidligere må ha 
vært et mareritt. Da ble dette stupbratte punktet i dalen 
passert på skrøpelige stiger som var hengt opp i fjellveggen. 
Vetlahelvetet med sine flotte jettegryter er også vel verdt en 
stopp. Den fraflyttede gården Sinjarheim likeså. 

Rute: Geiterygghytta–Steinbergdalshytta–Aurlands-
dalen Turisthytte–Vassbygdi
Antall turdager: 3 
Lengde på etappene: 4–7 timer
Adkomst: Buss eller bil til øst for Geiteryggtunnelen.  
2 km å gå til Geiterygghytta. Retur med buss fra  
Vassbygdi
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Dovrefjell
Snøheim ligger vakkert til på Dovrefjell, med utsyn til 
det majestetiske Snøhettamassivet. Fra hytta er det en 
flott dagstur opp til toppen av Snøhetta.

Gode startsteder

S N Ø H E I M

Til Snøheim kommer du kun med 
skyttelbuss fra Hjerkinn, av hensyn 
til villreinen. Hytta er bare åpen om 
sommeren.

22
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Kongsvold Fjeldstue

Hjerkinn

Åmotdalshytta

Snøhetta

Snøheim

Reinheim

Hjerkinn Fjellstue
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Hageseter

Snøhetta på Dovrefjell ble i tidligere tider regnet for å være Norges høyeste fjell. 
I dag vet vi bedre, men Snøhetta-massivet er ikke mindre imponerende der det 
rager høyt og fritt over Dovrefjell. 

Ved foten av fjellet ligger trivelige Snøheim. Den flotte turisthytta ble bygget  
i 1952, men allerede i 1959 ble den overtatt av Forsvaret i forbindelse med  
etableringen av Hjerkinn skytefelt. Så var den stengt i over 50 år før DNT fikk 
hytta tilbake i 2007, samtidig med at skytefeltet ble nedlagt. Hytta er nå bygget 
om til en moderne betjent DNT-hytte med 80 senger. Av hensyn til villreinen  
er hytta kun tilgjengelig om sommeren. Adkomsten foregår med  
skyttelbuss fra Hjerkinn.

Til topps på Snøhetta
Turen opp til Norges høyeste topp 
utenom Jotunheimen, (2286 moh.) kan 
anbefales. Fra toppen 800 høydemeter 
over Snøheim venter en fantastisk utsikt 
i alle retninger. Er det mer futt igjen i 
beina når du er kommet så langt, går du 
de ekstra 20 minuttene bort på Midt- 
toppen. Her smalner fjellryggen av og  
gir en luftig følelse, og utsikten er enda 
mer storslagen. 

Rute: Snøheim–Snøhetta–t/r
Antall turdager: 1 
Lengde på etappen: 3 timer opp,  
2 timer ned.
Adkomst: Tog/bil til Hjerkinn,  
skyttelbuss til Snøheim

Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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LANDEMERKE: Høyt over Dovre 
troner Snøhetta med sine 2286 moh.



PÅ TOPPEN: Fra Snøhetta har man  
et fantastisk skue i alle himmelretninger.
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VIDT UTSYN: På Hardangervidda 
kan du se langt og lengre enn langt.
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Østre og midtre del av Hardangervidda er 
flat, bare avbrutt av små høyder her og der.

Vestre del av Hardangervidda er kupert 
med spektakulære fosser, og i nordvest 
ruver en av Norges største breer,  
Hardangerjøkelen. Den karakteristiske  
toppen Hårteigen, 1690 moh., er selve 
veiviseren. Og imellom ligger det et omfat-
tende hytte- og rutenett som venter på deg.

DNT har lange tradisjoner på Hardanger- 
vidda. Den aller første DNT-hytta var 
Krokan ved Rjukan, som ble bygd i 1868, 
samme år som DNT ble stiftet. Turist-
foreningens første hytte oppe på selve vidda 
var Krækkja, som åpnet i 1879. Siden har 
det blitt mange flere overnattingssteder, 
og i dag finnes det rundt 50 turisthytter 
på Hardangervidda, både DNT-hytter og 
privateide turisthytter. Du har all verdens 
muligheter til å oppleve vidda, enten du vil 
bo fast på én hytte eller gå langt.

Hardangervidda
Når du legger i vei på Hardangervidda, er du på Nord-Europas største høyfjellsplatå. 
Her er det langstrakte vidder, fiskemuligheter i massevis, og et rikt dyre- og planteliv. 

Gode startsteder
R J U K A N

er inngangsport fra sør-øst, med  
taubane til vidda.

H A U K E L I S E T E R

er inngangsporten fra sør-vest.  
Lett adkomst med bil eller buss.

F I N S E H Y T T A

ligger ved Finse togstasjon.
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Imingfjell

Lufsjå

Austbygde

Rjukan

Gaustatoppen
turisthytte

Rjukan Fjellstue

Skinnarbu

Helberghytta

Kalhovd

Solheimstulen

Dusehesten
Torsetlia

Dagali
Åan

Mårbu

Rauhelleren

Heinseter

Tuva

StordalsbuMogen

LågarosSandhaug

Haugastøl

Krækkja

HalneFagerheim

Hardanger-
jøkulen

Demmevasshytta
Rembesdalseter

HaukeliHolmavatnhytta

9 E134

Haukeliseter

Kvanndalen

Øvre Sandvatnhytta

Røldal

Odda

Kinsarvik

Ulvik

Eidfjord

Mosdalsbu

Tyssevassbu

Torehytten

Raggsteindalen

Stavali Viveli

Hedlo

Liseth

Fossli
Kjeldebu

Dyranut

Trondsbu
Stigstuv

Besso

Finsehytta
Finse1222

Hadlaskard

Litlos

Hellevassbu
Middalsbu

7
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Rundtur med utsyn
Med start på Trondsbu er du allerede et godt stykke inne på 
vidda. Herfra er det en lett tretimers fottur på god sti inn 
til Sandhaug. Her er det bare å bli noen dager og kose deg 
med dagsturer og god mat, og så returnere til Trondsbu. 
Eller du kan fortsette videre på den flateste delen av vidda, 
til selvbetjente Lågaros og betjente Rauhelleren. Det gir en 
egen ro å vandre og vandre og la tankene fare under en høy 
himmel. Rett bak Rauhelleren ligger noen «topper» som 
virker rent alpine etter dager med flat vidde. En tur oppom 
disse kan gi en kjærkommen variasjon før siste etappe som 
går tilbake til Trondsbu.

Rute: Trondsbu–Sandhaug–Lågaros–Rauhelleren–
Trondsbu
Antall turdager: 4
Lengde på etappene: 3–6 timer
Adkomst: Bil (om noen ganger buss) til Trondsbu. 

Vips på vidda
Fra Rjukan bærer det fort til fjells med Krossobanen, 
Nord-Europas første taubane. Den ble bygget i 1928 for  
å frakte solhungrige Rjukan-beboere opp i lyset i vinter- 
halvåret. Også tilreisende setter pris på den enkle tilgang-
en til vidda, og fra toppen er det en lett, tretimers tur inn 
til Helberghytta. Den er oppkalt etter tungtvannssabotør 
og DNT-veteran Claus Helberg, som regnes som selvbet-
jeningshyttenes far. Spor etter krigens dager er å finne i 
hytta, som har utsikt til Gaustatoppen. Fra Helberghytta 
er det gode dagsturmuligheter. Vest for hytta ligger Store 
Sandvatn med en nydelig sandstrand. Her er det flott å 
overnatte i telt. og ikke glem fiskestanga. Turen passer  
fint for barn.

Rute: Gvepseborg–Helberghytta t/r 
Antall turdager: 2 (3)  
Lengde på etappene: 3–6 timer
Adkomst: Buss eller bil til Rjukan, taubane til  
Gvepseborg 3–6 timer
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KNUTEPUNKT: Lågaros ble i sin tid bygget for å dele opp de lange dagsetappene mellom hyttene på Hardangervidda.
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PAKK LETT: Hvis sekken er for tung, blir turen mindre trivelig. På en tur fra hytte til hytte bør ikke sekken veie mer enn 8–10 kilo.

Klassisk langtur
Drømmer du om å gå tvers over Hardangervidda? Grip 
denne muligheten og legg i vei. Dette er den klassiske lang-
turen over vidda fra nord til sør. Når du går av toget på Finse 
stasjon, har du Hardangerjøkulen midt imot, og seks dagers 
herlig vandring i vente. Over flyer og langs vann går turen på 
Nord-Europas største fjellplatå, med Haukeliseter som mål i 
sør. Underveis overnatter dere på en rekke koselige betjente 
DNT-hytter, og én selvbetjent. Ta med fiskestanga, for på 
vidda er det gode sjanser til å få napp. Turen er en av fire 
etapper på langturen Massiv, og som starter på Sota Sæter  
i Breheimen.  
Se mer på massiv.dnt.no

Rute: Finse–Krækkja–Stigstuv–Sandhaug–Litlos– 
Hellevassbu–Haukeliseter
Antall turdager: 6 
Lengde på etappene: 5–8 timer
Adkomst: Tog til Finse, retur med buss fra Haukeliseter
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Hardangervidda

Ønsker du deg en skikkelig styrkeprøve? Denne  

350 kilometer lange fjellturen på Norges tak tar deg 

gjennom fire store fjellområdene Breheimen,  

Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda. 

Gå ruta i ett eller samle etapper over flere år. Etappe 4 

går over Hardangervidda, fra Finse til Haukeliseter. 

Les mer på massiv.dnt.no.
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Tre dager på vidda
Finse er et opplagt utgangspunkt for en skitur fra hytte 
til hytte. På noen timer med toget er du på over 1200 
meter og har hele vidda foran deg. Turen starter med 
et koselig opphold på Finsehytta. Gled deg til nydelig 
hjemmelaget mat og trivelig vertskap før du tar fatt 
på turen langs kvistet løype øst for Hardangerjøkelen. 
Er du heldig, har du sola i ansiktet og fast føre under 
skiene. Da går det ganske radig til den romslige selv- 
betjeningshytta Kjeldebu, hvor du kan fråtse i tørrmat 
og hermetiske delikatesser fra matlageret. Dagen etter 
går turen videre til Krækkja, betjent og nyrenovert 
DNT-hytte. Avsluttende etappe går ned til Haugastøl 
og toget. Stasjonen er ubetjent, men det oppvarmede 
venterommet er gull verdt når man svinger inn på  
stasjonen svett og kald.

Rute: Finse–Kjeldebu–Krækkja– Haugastøl 
Antall turdager: 3 
Lengde på etappene: 13–28 km 
Adkomst: Tog til Finse, retur med tog fra Haugastøl 

SOM FØR: Den gamle stilen på Krækkja er bevart selv om 
hytta er renovert.

I NY DRAKT: Krækkja turisthytte er utvidet og pusset opp, 
klar til å ta imot alle som legger veien hit.

Hardangervidda  
er Norges største  

villreinområde 
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Utforsk en av
våre langruter i fjellet!

Minst én gang i livet bør du unne deg en ekte langtur. 
Med SignaTur gjør DNT det enda lettere å oppleve de aller flotteste 

fjellområdene og ypperste vandrerutene i Norge. 

LANGRUTA MELLOM LILLEHAMMER OG SNØHETTA

Turen starter med 

 Last ned appen ut.no og følg 
Sjekk Ut-listene til SignaTurene. 



Utforsk en av
våre langruter i fjellet!

Minst én gang i livet bør du unne deg en ekte langtur. 
Med SignaTur gjør DNT det enda lettere å oppleve de aller flotteste 

fjellområdene og ypperste vandrerutene i Norge. 

LANGRUTA MELLOM LILLEHAMMER OG SNØHETTA

Turen starter med 

 Last ned appen ut.no og følg 
Sjekk Ut-listene til SignaTurene. 
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Det er først og fremst variasjonene som gjør Breheimen så fengende.  
Du kan oppleve vinterforhold på breene og toppene, vår nede i lia og sommer 
i dalene. Spennvidden i rutenettet er også så stor at omtrent alle vil finne 
dagsetapper som passer. Du trenger ikke gå mellom hyttene eller i tau over 
breer for å oppleve Breheimen. Å bo fast på én hytte, for eksempel Sota Sæter 
eller Nørdstedalseter, gir deg gode muligheter til å få fine turer i området.

I dag er Breheimen et fantastisk område for friluftsliv, jakt, fiske, bre- 
vandring og ikke minst fjellsportaktiviteter som pudderkjøring og toppturer  
på ski, rafting, juving og toppturer om sommeren. I tidligere tider gikk det  
viktige ferdselsveier gjennom området, og fjellene ga næring til folket i  
bygdene rundt. Alle de kulturhistoriske sporene gjør det ekstra  
interessant å besøke dette vakre fjellområdet.

Breheimen
Vil du oppleve fjell og daler, breer og tinder, og ikke 
møte mange andre, skal du dra til Breheimen. Navnet 
oser av snø og kulde, men rommer mye mer. 

Gode startsteder

T U R T A G R Ø

er startsted fra sør. Bilvei om  
sommeren.

N Ø R D S T E D A L S E T E R 

ligger midt i Breheimen. Bilvei om  
sommeren.

S O T A  S Æ T E R

ligger nord i Breheimen. Bilvei fram 
hele året. Buss til Dønfoss, taxi inn.

34
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Tverrådalskyrkja

Slæom

Skridulaupbu

Vetledalseter

Infi mus

Jostedalsbreen

Hurrungane
Skagastølsbu

Tungestølen

Hjelle

Sprongdalshytta

Medalsbu

Trulsbu

Nørdstedalseter

Skjolden

Krossbu 
Turiststasjon

Bøvertun 
Skysstasjon

Leirvassbu 
Fjellstue

Fuglesteg

Fannaråkhytta

Skogadalsbøen

Olavsbu

Sognefjellshytta

Turtagrø 
Hotell

Stølsdalen

Arentzbu

Fivla

Vigdalstøl

Fast

Nigardsbreen 
Gjestheim

Jostedal 
Hotell
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Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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MEKTIG: En tur i Breheimen kan by på fysiske  
utfordringer, men de overveldende natur- 
opplevelsene gjør det verdt anstrengelsene.
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Denne turen starter ved Sota Sæter, 
innerst i den frodige Bråtådalen i Skjåk 
kommune. Selv om du kan gå alene i 
store deler av Breheimen, gjelder ikke 
det akkurat her, for mange tiltrekkes av 
den flotte DNT-hytta som er omgitt av 
forførende fosser og fjell og mektige  
furuer. Men straks du legger av gårde 
i retning Nørdstedalseter neste dag, 
oppover dalsiden og forbi Tverrådals- 
kyrkja, er det ikke så mange som følger 
etter. Nørdstedalseter er da også en av de 
minste, betjente DNT-hyttene. Turen går 
i stein og ur og over bre, og er du heldig, 
har du et helt vanvittig utsyn mot Joste- 
dalsbreen og andre herligheter i mils 

Fjelltur mellom breer og tinder

KNUTEPUNKT: Øverst i Fortundalen i Breheimen ligger Nørdstedalseter. Sommerstid kan du kjøre helt frem til hyttedøra etter en  
fantastisk biltur opp fra Sognefjorden. Eller du kan komme gående over fjellet fra Sota Sæter lenger nord.

omkrets. Videre mot Sognefjellshytta går 
du over fjell og dal, med store kontraster 
underveis. Og hvis været tillater det,  
kan du nyte utsikten mot mektige  
Smørstabbmassivet og Fannaråken i 
Jotunheimen.

Rute: Sota Sæter–Nørdstedalseter–
Sognefjellshytta/Krossbu 
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 8 –10 timer  
Adkomst: Tog til Otta, buss til Dønfoss 
bru. Noen dager buss helt til hytta, ellers 
taxi fra Dønfoss. Retur med buss fra 
Sognefjellshytta/Krossbu.

Første etappe av  
MASSIV går gjennom 
mektige Breheimen.  

Dette er tøffe etapper,  
så du må planlegge  

ekstra god tid.
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Ta med barna til Breheimen! På Sota 
Sæter er det fint å slå seg til for noen 
dager, her er det bra med tumleplass for 
ungene rett utenfor hytta. DNT-hytta 
ligger vakkert til ved innfallsporten 
til Breheimen nasjonalpark. Den over 
hundre år gamle setra består av ti gamle 
bygninger rundt et tun. I peisestua er 
det et fint fjellbibliotek som barna kan 
låne bøker fra. Fra Sota Sæter er det 
mange turmuligheter, og ønsker man å 
legge inn en overnattingstur kan Slæom 
være et mål, hytta ligger 15 km vestover i 
retning Jostedalsbreen. Turen følger den 
slake Mysubyttdalen innover mellom 
mektige fjell. 

Rute: Dagsturer fra Sota Sæter,  
ev. tur til Slæom  
Adkomst: Bilvei helt fram, 
eller buss til Dønfoss og taxi inn.

Breheimen

Idet man går inn over dørterskelen 
på Vigdalstøl er det som å bevege seg 
hundre år tilbake i tid – her ser det ikke 
ut som stort er gjort siden Hans Vigdal 
satte opp hytta rundt 1890. Men det 
stemmer jo slett ikke, stølshusene er satt 
skinnende godt i stand. Vigdalstøl ligger 
svært lett tilgjengelig fra parkeringsplass 
ved Vårstølen forbi Øvre Vigdal, herfra 
er det en koselig rusletur inn til hytta. På 
turen tilbake anbefales runden som går 
via Breidsete, øst for Vigdalstøl, en tur 
på 1,5 timer. Følg skilt til Fast og deretter 
skilt retning Fivla, så mot Vigdal.

Tidsreise på Vigdalstøl

Rute: Vårstølen–Vigdalstøl– 
Breidsete–Vårstølen 
Lengde på etappen: En halv time inn, 
halvannen tilbake  
Adkomst: Kjør inn Jostedalen, ta av til 
Vigdal, parker ved Vårstølen. T-merket 
sti derfra. 

I FLOKK OG FØLGE: På Sota Sæter er det fine turmuligheter for de minste.

SJARMERENDE SETER: På Vigdalstøl får du følelsen av å gå hundre år tilbake i tid.
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5. Lys
 
Noen hytter har innlagt vanlig 
strøm eller solcellestrøm. På 
de aller fleste hytter er det  
imidlertid stearinlys  
eller parafinlamper som 
gjelder. Husk å sjekke 
at lysene står godt i 
lysestaken. Pass også på 
at du ikke søler lampeolje 
når du etterfyller parafin-
lampen.

1. Hvem kan bruke hyttene?
 
Alle kan bruke DNTs hytter. 
Ingen kan avvises selv 
om hytta er full, men 
medlemmer får rabatt 
på oppholdet. Skal du 
besøke selvbetjente og 
ubetjente hytter, må 
minst én i følget være 
medlem, dette for å få 
tilgang til DNT-nøkkelen. 

2. Nøkkelen
 
De aller fleste av hyttene som 
ikke har vertskap, er låst 
med DNTs standard- 
nøkkel. Mot et deposi- 
tum på 100 kroner 
kan medlemmer 
bestille nøkkelen fra 
dntbutikken.no eller i 
DNT butikker/tursenter.

3. Fyring
 
For å få fyr i ovnen legger  
du to små kløyvde vedskier 
på hver side med den 
kløyvde siden inn. Fyll  
hulrommet med papir, 
never og annet lett  
brennbart. Legg småved 
på kryss og tvers over og 
avslutt med en større  
kubbe på toppen. Du har 
garantert fyr på første forsøk!

4. Skriv deg inn
 
Mens hytta blir varm 
skriver du deg inn i  
protokollen. Dette 
gjelder også deg som 
har booket på nettet. 
Du har ikke rett på  
sengeplass før dette  
er gjort.

6. Matlager
 
Alle selvbetjente hytter har 
matlager med det du 
trenger, fra knekkebrød 
og havregryn til pose-
supper og hermetikk. 
Betaling for mat gjør 
du enkelt i appen  
DNT Hyttebetaling.  
De ubetjente hyttene har 
ikke matlager, så hit må  
du ta med all mat selv.

SLIK BRUKER DU SELVBETJENINGSHYTTENE
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10. Utedo
 
Det er utedo som gjelder 
på de fleste DNT-hyttene. 
Husk å bruke torv- eller 
barksekken til å strø 
over det du har  
etterlatt deg.

7. Vann
 
På hytta er det oppslag 
om hvor nærmeste  
vannkilde er. 
Vinterstid må man 
ofte smelte snø. 
Gjør dette gjerne 
på ovnen, slik spares 
gassen til matlagingen.

8. Matlaging
 
Propanapparat for mat-
laging er standarden 
på hyttene. Før du 
kan tenne på, må 
du vippe bryteren 
på gassbeholderen 
til «åpen» posisjon. 
Husk å vippe den 
tilbake når du er ferdig 
med å lage mat.

9. Soving

Før du kryper til køys, 
ta frem lakenpose 
som må medbringes. 
Hodelykt er et godt 
tips hvis du vil lese  
på sengen.

12. Vask

Du må vaske opp  
og vaske golvene før 
du forlater hytta. Forlat 
hytta i litt bedre stand 
enn da du kom.

11. Betaling
 
Last ned betalingsappen  
«DNT Hyttebetaling» før 
du skal til fjells og bruk 
denne når du skal betale 
for overnatting og mat på 
selvbetjeningshyttene. Hvis 
du ikke har mulighet for å 
bruke appen, kan du betale 
for hytteoppholdet på “gamle- 
måten” ved å fylle ut betalings-
blankett og få tilsendt faktura.  
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VILLMARKA KALLER: Den 50 km lange historiske vandreruten 
Malmveien går fra Langen gjestegård ved Femunden til Røros. 
På veien kan man se eldgamle spor etter menneskelig aktivitet.
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Femundsmarka

Her lusker både gaupe og jerv, men de sky dyra holder seg langt unna når det 
kommer folk. Femundsmarka nasjonalpark er et av de største sammenhengende 
villmarksområder i Sør-Skandinavia. Femundsmarka ligger på begge sider av 
den mektige innsjøen Femunden, Norges tredje største innsjø. Den strekker seg 
seks mil nordover fra Femundsenden i Hedmark til Søndervika i Trøndelag. 

I Femundsmarka har DNT et hytte- og rutenett både på langs og på tvers, 
med den gamle passasjerbåten Femund II som en nødvendig brikke i  
systemet. 

Noen har sagt at det eneste området i Norge  
som virkelig gir assosiasjoner til Alaska,  
er Femundsmarka.

Gode startsteder

E L G Å

Startstedet for deg som skal 
til Svukuriset.

T Y N S E T

Du som vil prøve Femundsmarka  
på tvers, starter på Tynset. 

R Ø R O S

Fra Røros går det T-merket sti rett inn  
i Femundsmarka.

28

Røros

26

Os

Ellefsplass

Sæter

Tufsingdal

Svukuriset

Stor-Svuku

ElgåFemunden Fjellstue

26

221

6526

Marenvollen
Feragen
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Jonasvollen

Revlingen

Femunds-
hytten

Haugen

Røa
Røvollen

Synnervika

Langen Gjestegård

Ljøsnåvollen

Femunden

Narjordet

Hodalen 
fjellstue

Fjølburøsta

Tynset

Tolga

Knausen
Raudsjødalen

2218

Valdalen 
gård
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Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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Historisk vandring på Malmveien

Femundsmarka på tvers

Den historiske vandreruta Malmveien går fra 
Røros, en by på UNESCOs verdensarvliste, til 
Femundsmarka. Turen byr på et møte med byens 
gruvedrift, gamle steinalderbosetninger, fangstgraver 
og samiske kulturminne. Den T-merkede stien 
slynger seg fra Røros, over de gamle slagghaugene 
og rett inn i marka. Første etappe går til Maren- 
vollen, før turen går videre til den gamle fjellgården 
Fjølburøsten. Neste del av turen går delvis på vei til 
brua over Fergaselva er passert, da er det sti videre 
til Langen. Ønsker du å utvide turen, kan du gå 
om bord Femund II og bli fraktet over den store 
innlandssjøen og få med deg en overnatting på  
den eneste betjente DNT-hytta i Femundsmarka, 
trivelige Svukuriset. Her får du tre retters  
middag og godt stell. Bedre blir det ikke.

Rute: Røros–Marenvollen–Fjølburøsten–Langen
Antall turdager: 3
Lengde på etappene: 3–6 timer
Adkomst: Tog til Røros, retur med buss fra  
Langen til Røros. 

En litt annerledes tilnærming til turen i Femunds-
marka, er å starte på Tynset og gå østover. Turen går 
i fjellskog og etter hvert oppe på viddene mellom 
Nord-Østerdalens pyramidelignende topper. Første 
stopp er Knausen, en av de minst besøkte selv- 
betjeningshyttene. Videre venter Raudsjødalen, hvor 
også Skandinavias første meieri ligger, nedlagt for 
170 år siden, men historien lever i det lille museet i 
den gamle steinbygningen. På veien mot Femunden 
er Ellefsplass og Sæter de neste særegne stedene å 
overnatte, før båten tar deg over sjøen fra Jonasvol-
len til Revlingen. Nå er du bare et par kilometer 
unna rosinen i pølsa – Svukuriset, DNTs betjente, 
sjarmerende fjellgård. Det smaker godt med dusj og 
maten servert etter noen dager på vandring.

Rute: Tynset–Knausen–Raudsjødalen–Ellefsplass–
Sæter–Svukuriset–Revlingen
Antall turdager: 6 
Lengde på etappene: 3–6 timer
Adkomst: Tog til Tynset, retur med båt fra Revlingen  
til Elgå, buss/tog videre

På veien mellom Femunden og Feragen ser man det gamle fløtnings- 
anlegget fra 1700-tallet, tømmeret som skulle til Røros Kobberverk gikk 
gjennom disse tømmerrennene. Malmveien er rikt på kulturminner!

 

EN PERLE: Raudsjødalen er godt bevart hemmelighet på veien mellom 
Tynset og Femunden. Du har gode muligheter til å få hytta for deg selv.
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Ut fra Svukuriset Turisthytte kan du gå fine dagsturer. F.eks. til Stor-Svuku som du ser i bakgrunnen.

TROLSK: Turen fra Elgå til Svukuriset går gjennom gammel furuskog.
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Vennlig vintertur
Ønsker du en rolig tur i Femundsmarka i vinter,  
kanskje sammen med familien? Den sagnomsuste 
nasjonalparken ved svenskegrensen kan oppleves 
selv om du ikke går lenge og langt. Med trivelige 
Svukuriset som fast tilholdssted noen dager, kan  
dere oppleve stillheten som preger dette området. 
Kos dere med dagsturer i området, med termos og 
niste, kanskje med en tur opp på Stor-Svuku.  
Turen starter på Elgå, og herfra er det 8 km å  
gå i scooterspor i flatt terreng. Mer om adkomst  
på svukuriset.dnt.no.

Rute: Elgå–Svukuriset t/r
Lengde på etappen: 8 km
Antall turdager: Så mange du vil
Adkomst: Bil el. tog/buss til Elgå
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TRIVELIG TURFØLGE: Som deltaker 
på DNT-tur er du sikret et trygt opplegg 
og samvær med andre som kan bli  
dine gode turvenner.  
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Vil du delta 
på organisert 
DNT-tur? 
Hvis du ønsker å være med på en  
DNT-tur, har DNT Oslo og Omegn et 
stort tilbud i mange fjellområder. Alle 
kan finne en tur på et nivå som passer. 
Gå inn på dntoslo.no/sommerturer 
eller dntoslo.no/vinterturer og la deg 
friste. Her er noen tips til deg som vil 
melde deg på en DNT-tur: 

1.  Meld deg på en tur som passer din form og 
lyst. Les turbeskrivelsen i forkant for å se 
hva som kreves av deltakerne, og se på kart. 

2.  Les pakkelistene, og sørg for at du har det 
du trenger og at utstyret passer. Det du 
mangler kan lånes eller kjøpes brukt. 

3.  Når du pakker for en hytte til hyttetur er det 
spesielt viktig at du ikke fyller sekken med 
unødvendige ting som gir tung sekk.  

4.  Ta deg tid til å gå noen prøveturer i forkant 
av DNT-turen for å sjekke formen. Det er 
viktig at skoene sitter godt på føttene og 
holder deg tørr på beina.

45
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I et par hundre år har Rondane tiltrukket seg både vandrere og kunstnere. 
Fotturismen har lange tradisjoner her, med Rondvassbu som den første turist- 
hytta, innviet i 1930. I Rondane er det flere 2000-metertopper, som Rond-
slottet, Høgronden og Storronden. Hit kommer mange som ønsker å utfordre 
seg selv med solide toppturer som ikke krever klatring. Rondane passer også 
for deg som vil rusle i frodige daler langs T-merkede stier, og som foretrekker 
å beundre toppene på litt avstand. Litt lenger øst ligger Alvdal Vestfjell med et 
vennligere terreng, men med den særegne toppen Storsølnkletten som troner 
fristende i det ellers så milde landskapet.

Rondane
Rondane er et av våre mest klassiske fjellområder. 
I Norges første nasjonalpark er det tur- 
muligheter for alle.

S T R A U M B U

mellom Rondane og Alvdal Vestfjell.

S P R A N G E T / M Y S U S E T E R

Sykler kan leies på Spranget, 6 km inn 
til Rondvassbu.

H J E R K I N N

Togstasjon på Dovrebanen.

Gode startsteder

©
 K

ar
tv

er
ke

t /
 D

es
ig

ne
rk

on
to

re
t

Hjerkinn Fjellstue

Hageseter

E6

E6

Grimsdalshytta

Øvre Dørålseter

Rondvassbu Bjørnhollia

Eldåbu

Gråhøgdbu

Jammerdalsbu

Otta

Veslesmeden
Rondslottet

Rondane
fjellstue

Spranget

Folldal

29

Haverdalseter

Dombås

27

Storgrytdalseter

Korsberghytta

Dølbekksætran
Flatsætra

Atnsjø kafé

Grimsbu

Breisjøseter
Turisthytte

Rondane Gjestegård

Rondetunet

Alvdal

Atna

3

3

2204

219

Ringebu

27

Vinstra

Veslefjellbua

Venabu

Spitsbergseter

Mysuseter

Straumbu

Hjerkinn stasjon

Selvbetjent  DNT-hytteBetjent  DNT-hytte Ubetjent  DNT-hytte Betjent  privat  hytte

Betjent  privat  hytte,  gir  rabatt  t i l  DNT-medlemmer
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HØST I RONDANE: Lite kan måle 
seg med synet av Rondane fra øst når 

høstfargene setter inn for fullt. 

SAGA er DNTs langrute 
fra Lillehammer til Snøhetta.  

220 km over Ringebu- 
fjellet, gjennom Rondane 
 og Dovrefjell. Er du klar  
for å skape din SAGA?  

saga.dnt.no

LANGRUTA MELLOM LILLEHAMMER OG SNØHETTA
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Tar du toget til Hjerkinn stasjon, er det bare å ta på seg 
skiene, gå sørover gjennom Rondane og håpe at sola er 
med deg. Turen herfra og gjennom Rondane er en fin 
og relativt lettgått tur som går innom koselige, betjente 
hytter. Første stopp er Grimsdalshytta, en perle av en 
DNT-hytte med gammel og ny arkitektur i skjønn  
forening. Dagen etter går turen til Øvre Dørålseter, og 
fortsetter så videre til Rondvassbu. Her kan du enten 
overnatte eller fortsette videre ned til Mysuseter. Før du 
legger av gårde, sjekk snøforholdene. De nordlige delene 
av Rondane kan ha snøfattige vintre.

Rute: Hjerkinn–Grimsdalshytta–Dørålseter– 
Rondvassbu–Mysuseter
Antall turdager: 3 (4)
Lengde på etappene: 
Adkomst: Tog til Hjerkinn, retur med buss  
fra Mysuseter, tog fra Otta

Skal du velge én tur i Rondane, anbefaler vi denne 
trekanten i hjertet av fjellområdet. Turen starter ved 
Spranget like ovenfor Mysuseter og går inn til  
Rondvassbu, DNTs storstue ved foten av Storronden.  
Etter et trivelig opphold her går turen videre til  
Øvre Dørålseter, i en kort eller lengre variant: Du 
kan enten gå hele veien, eller få båtskyss til nord- 
enden av Rondevatnet og starte dagens vandring der. 
Dørålseter er en koselig privat, betjent hytte, og her 
kan du nyte både god mat og synet av de majestetiske 
rondene fra nord. Til Bjørnhollia neste dag går turen 
mellom høye fjell før du kan ta inn på den sjarmer-
ende tømmerhytta og puste ut. Siste dag går turen 
gjennom Illmanndalen til Rondvassbu, og videre 
tilbake til Spranget.

Rute: Spranget–Rondvassbu–Dørålseter– 
Bjørnhollia–Spranget
Antall turdager: 4 
Lengde på etappene: 2–7 timer
Adkomst: Tog til Otta, buss til Mysuseter/ 
Spranget, ev bil. Retur samme vei

RONDANES HJERTE: Rondvassbu ligger midt i området, omkranset  
av 2000-metertopper. Trekanten snor seg mellom toppene på  
T-merkede stier.

SKYFRITT: Lite kan måle seg med en skitur gjennom Rondane med sola i 
ansiktet og god gli under skiene.

Skitur fra nord til sør

Trekanten i Rondane
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49Alvdal vestfjell

Like øst for Rondane ligger Alvdal Vest-
fjell, en slags lillebror til giganten i vest. 
Noe av det som særpreger området er 
et fascinerende grønn- og hvitskjær som 
strekker seg langt oppover fjellsiden, 
noe som skyldes eventyrlige forekomster 
av mose og lav som liver opp gråsteinen. 
Turen starter ved Dølbekkseter, og etter 
et par timers tur er du på Korsberghytta. 
Her kan du enten overnatte eller gå 
videre ned til den nylig restaurerte og 
utvidede Storgrytdalseter. Dagen etter 
går turen videre til betjente Breisjøseter 

som har mye spennende å tilby barne-
familier, med klatrefelt, huleoppdagelse 
og kanoutleie. Hytta ligger ved foten 
av Storsølnkletten, et flott dagsturmål 
hvis du velger å bli på hytta. Stien fra 
Breisjøsæter til Korsberghytta har litt 
over 300 høydemeter stigning, så denne 
dagen kan det være lurt å beregne  
litt ekstra tid, mens siste etappe til  
Dølbekkseter er lett å gå. 
 

ALVDAL VESTFJELL: Her er det spesielt vakkert med fjellvann og Storsølnkletten i bakgrunnen.

Rundtur i Alvdal Vestfjell

Rute: Dølbekkseter–Korsberghytta– 
Storgrytdalseter–Breisjøseter– 
Korsberghytta–Dølbekkseter 
Antall turdager: 4-5 
Lengde på etappene: 2–4 timer 
Adkomst: Tog til Alvdal, taxi til 
Dølbekkseter, retur samme vei 
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Hytter for alle

DNT har 550 hytter rundt omkring i hele Norge, på fjellet,  
i skogen og ved kysten. Mange av dem ligger i fjellområdene  
i Sør-Norge. Noen er lett tilgjengelige, andre må du gå noen  
timer for å komme til. Felles for alle er at de ligger i  
omgivelser du sent vil glemme.

HARDANGERVIDDA

Hadlaskard
Helberghytta
Hellevassbu
Kjeldebu
Lufsjå
Lågaros
Middalsbu
Rembesdalseter
Stavali
Stordalsbu
Torehytten
Tyssevassbu

BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

Haukeliseter Fjellstue
Hytta er åpen året rundt og ligger ved 
helårsvei over Haukeli.

Kalhovd Turisthytte
Hytta ligger så vakkert til ved  
Kalhovdfjorden sørøst på 
Hardangervidda
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Krækkja 
Den første DNT-hytta på  
Hardangervidda, med mye historie  
og gamle boplasser.

Søk opp hyttene 
på Ut.no for mer 
informasjon om 
åpningstider og 

bestilling.
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Mårbu Turisthytte
Ved nordenden av vannet Mår, rundt hytta 
er det et vennlig småkupert terreng.

Mogen Turisthytte
Som innfallsport til selve Hardangervidda ligger 
en av viddas eldste turisthytter, ved Møsvatn.

Solheimstulen Turisthytte
Hytta ligger innerst i Jønndalen i Uvdal,  
ved foten av Hardangervidda Nasjonalpark.

BETJENTE HYT TER

Rauhelleren
Her ved Langesjøen er det en 
utrolig sikt både øst- og vestover.

51

Sandhaug 
Flott utsyn og ruter i alle retninger 
–  midt på Hardangervidda.

Litlos
På kanten til vestlandsnatur,  med 
turmuligheter i alle retninger.

Les mer om  
hyttetypene på 

side 5 i dette 
magasinet.
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SKARVHEIMEN

 
Finsehytta 
Den nyrenoverte hytta er et flott 
utgangspunkt for turer på Hardanger-
vidda og i Skarvheimen. 

Geiterygghytta
Hytta er et vennlig og viktig knutepunkt 
midt i Skarvheimen.

Iungsdalshytta
Vakkert beliggende ved innsjøen Djup, 
ligger Iungsdalshytta i et levende  
seterlandskap.

Aurlandsdalen Turisthytte  
Hytta ligger midt i Aurlandsdalen,  
omringet av fjell, fiskevann og  
badekulper.

BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

Bjordalsbu
Hallingskeid
Kljåen
Kongshelleren
Skarvheim
Slettningsbu
Sulebu

Vangshaugen
Denne historiske hytta ligger 
ved Storvatnet i Grødalen, rett 
ved foten av Sunndalsfjellenes 
høye topper. 

Snøheim 
Sommeråpen storstue ved 
foten av Snøhetta på Dovre. 

DOVRE
BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

Dindalshytta
Gammelsetra
Grøvudalshytta
Loennechenbua
Raubergshytta
Reinheim
Åmotdalshytta
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For ytterligere 
informasjon om 

hyttene, se UT.no.



JOTUNHEIMEN

UBETJENTE HYT TER

Stølsmaradalen
Gravdalen

Fannaråkhytta
Norges høyest beliggende  
turisthytte på 2068 moh, med 
god utsikt til Hurrungane.

Fondsbu
Ligger vakkert til ved Eidsbugarden 
og Bygdin, midt i Jotunheimen med 
turmuligheter for alle. 

Gjendebu 
DNTs eldste hytte med en fantastisk 
beliggenhet ved vestenden av Gjende 
og Bukkelægret. 

Gjendesheim
Selveste inngangsporten til  
Jotunheimen, ved østenden av Gjende. 
Herfra kan du gå den ikoniske turen 
over Besseggen.

Glitterheim 
Ligger vakkert til i Veodalen, ved foten av 
Norges nest høyeste fjell, Glittertinden 
på 2452 moh.

Skogadalsbøen 
Idyllisk beliggende i Utladalen, ved 
foten av Gjertvasstind og Fannaråken.

BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

Olavsbu
Tomashelleren
Torfinnsbu

Yksendalsbu
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Rondvassbu 

Midtpunktet i Rondane med 
fristende topper og fantastiske 
turmuligheter på alle kanter.

RONDANE, RINGEBUFJELLET

Djupslia
Eldåbu
Korsberghytta
Jammerdalsbu
Storgrytdalseter
Veslefjellbua 
Vetåbua

Grimsdalshytta 
På denne vakre plassen med  
gamle kulturbygninger, helt nord  
i Rondane, vil du garantert trives.

BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

Nørdstedalseter 
Et knutepunkt på ruta mellom 
Jotunheimen og Breheimen.

BREHEIMEN

Sota Sæter
En 100 år gammel seter  
og et startsted for turer  
inn i Breheimen.

Arentzbu
Fast
Fuglesteg
Navarsete
Skridulaupbu
Slæom
Sprongdalshytta
Stølsdalen
Trulsbu
Vigdalstøl

BETJENTE HYT TER SELVBETJENTE HYT TER

UBETJENT HYT TE

Fivla

Bjørnhollia 
Sørøst i Norges første nasjonal-
park ligger et koselig hyttetun  
og venter på fjellvandrerne. 
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Svukuriset
En gammel fjellgard med kort 
vei til Femunden, Store Svuku 
og Sverige. 

FEMUNDSMARKA

ALVDAL VESTFJELL

Ellefsplass
Fjølburøsta
Knausen
Marenvollen
Narjordet
Rausjødalen 
Røvollen
Sæter

Korsberghytta 
Storgrytdalseter

BETJENT HYT TE SELVBETJENTE HYT TER

SELVBETJENTE HYT TER

Liomseter 
Den eneste betjente hytta i  
Langsua, midt i et nettverk av 
selvbetjeningshytter.

LANGSUA

BETJENT HYT TE

Haldorbu
Oskampen
Skriurusten
Storhøliseter
Storkvolvbua
Svarthamar
Storeskag
Vestfjellhytta

SELVBETJENTE HYT TER
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Viktige apper du bør laste ned før turen:

DNT Medlem 
– ditt medlemsbevis

Hyttebetaling  
– til selvbetjeningshyttene

Ut.no  
– turplanlegging



– OG STØTT VÅRT ARBEID! 
BLI MEDLEM I DNT

Arrangere flere turer i ditt nærområde • Merke flere ruter • 
Bygge flere klopper • Rydde flere stier • Vedlikeholde og drifte 

hytter • Lage flere arrangementer for barn, 
familier, ungdom og voksne • Tilrettelegge for at mange flere 

får naturopplevelser for livet! 

Som medlem bidrar du til at vi kan: 

Gå inn på dnt.no/medlem 

 • FÅ RABATT PÅ 550 HYTTER •


