
Naturopplevelser for livet
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Hardangervidda er Europas største 
høyfjellsvidde og landets største nasjon-
alpark.
Topografisk sett er Vestvid-den den mest 
varierte delen av Hardangervidda. Dette 
har i sammenheng med fjordarmene og 
de dype kanjonene som skjærer seg  inn 
i fjellet. De mest markerte eksemplene 
her er Hjølmodalen og Måbødalen 
som går inn i hver sin retning fra Øvre 
Eidfjord. Innerst i Hjølmodalen kaster 
Valurfossen seg ut i et mektig fossefall 

som kan sees på ruten fra Hjølmo til 
Vivilid ved å ta en liten avstikker. 
Bredalene er langt videre og er viktige 
innfallsporter fra bl.a. Kinsarvik 
(Husedalen) og Tyssedal (Skjeggedalen).

Det mangfoldige landskapet er også 
kjent for høyreiste fjelltopper som roper 
om oppmerksomheten til utsiktshun-
grige fjelldyrkere. Bærakopen, Såvar-
enuten, Solnuten, Tressfonn og selvsagt 
Hårteigen, er kjente landemerker. 

VILLE, VAKRE, VESTVIDDEN

Hardangervidda – barrieren mel-
lom øst- og vestlandet, har vært 
oppsøkt av vandrere helt siden 
isen smeltet bort. Om motivene for 
vandringen har endret seg, er op-
plevelsene av det høyreiste fjell-
platået fortsatt en viktig inspirator 
for å ta beina fatt.
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Geologisk sett er Hardanger-vidda et grunn-
fjellsplatå; et såkalt peneplan som er hevet opp 
fra havnivå til 1000-1100 meter. For 500 mil-
lioner år siden lå dette platået under havnivå, 
og leire ble avsatt over grunnfjellet. Leirsteinen 
er senere omdannet til skifere som idag kalles 
fylitt. Under den kaledonske fjellkjedefoldingen 
(for 400 mill. år siden), ble lag med harde 
krystalinske bergarter av eruptiv opprinnelse, 

skjøvet inn over peneplanet. I ettertid er landet 
løftet opp, mens skyvedekket og store deler av 
fylitten er erodert bort. Sporene etter skyvedek-
ket ligger idag igjen kun på de høyeste toppe-
ne. På Hårteigen,  Jøkulen og Hallingskarvet fin-
ner vi derfor de krystalinske bergartene (gneis) 
adskilt fra grunnfjellet ved den mellomliggende 
fylitten. Bergartsgrensene er her meget iøyefal-
lende når vi bestiger disse toppene.

KARAKTERISTISKE HÅRTEIGENDE GAMLE SKOGENE
Floraen på vidden varierer meget, fra nøysomme fjell-
planter på toppene til en svært artsrik flora i de dype 
lune dalbunnene (som Hjølmodalen). Vegetasjonen 
varierer også i tid. I årene etter siste istid var klimaet 
så mild at store deler av Hardangervidda var dekket 
av skog. I myrbassenger på Vestvidden er det bl.a. 
funnet furu, bjørk og gråor. For 8000 år siden hadde 
furu tregrense 200 m høyere enn i dag. Bildet viser 
gammel furustokk fved Hadlaskard
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RUNDTRINGDALSVANNET OG TROLLTUNGA

STAVALI  er en selvbetjent 
hytte med 64 senger. I høyseson-
gen er hytten delvis betjent og det 
selges ferskt brød, godt smør, nysilt 
melk, rømme og spekemat. Hytten 
har øl- og vinrett. 
Stavali  ligger 1026 moh. Turen 
fra Kinsarvik går  opp den vakre 
Husedalen som er kjent for sine 
store, flotte fosser  som kaster seg 
viltert ned fra fjellsidene. Turen tar 
5-6 timer. Husedalen er en turistat-
traksjon med besøkende fra hele 
verden. 
På Stavali er det stølsdrift i juli og 
august. Kyraflokken er satt sammen 
av eldre norske raser,  som er godt 
egnet til å ta seg fram til ulendt 
terreng. Du kan være med når de 
melkes!
Stavali var opprinnelig støl under 
prestegården i Lofthus. Mange av 
de gamle stølshusene gjennomgikk 
på 1990 tallet en omfattende 
restaurering, noe som gjør at vi i 
dag har et unikt og levende støls-
miljø på Stavali. Det er mulig å 
overnatte i stølshusene.
Tilrettelagt for hund med bur, følg 
hyttevertens anvisninger. 

HADLASKARD er selv-
betjent, har 48 senger inkl. sikring-
bu, og ligger 995 meter over havet. 
Hytten ligger øverst i Veigdalen, 
på en voll ved elven, sammen med 
gamle støler og stølstufter. Den har 
lange aner som overnattingssted og 
ble i 1988-89 restaurert av Bergen 
Turlag. 
Hadlaskard er et viktig knutepunkt 
i rutenettet på Hardangervidda. 
Turen inn Veigdalen fra Hjølmo 
går gjennom et særdeles vakkert 
landskap med gamle støler og 
langs elven Veig ,som bukter seg 
igjennom den flate dalen Ruten fra 
Hjølmo tar ca 6 timer, men er lett å 
gå, uten nevneverdige stigninger. 
Fra Hadlaskard kan man gå til 
Hårteigen, ca 3 timer hver vei til 
foten av fjellet, som kan bestiges, 
best i godt vær.
Tilrettelagt for hund med bur i kjel-
ler, følg hyttevertens anvisninger.

Sysenvatnet

Vøringsfossen

Valursfossen
Nykkjesøyfossen

Søtefoss

Nyastølfossen

Eidfjordvatnet

Nordmannslågen

Bismarvatnet

Valgardsvatbet

Langrøvt.

Bismarvatnet

Valgardssvatnet

Grøndalsvt.

Heisantjørna

Langgrøvt.

Krokavatni

Kvennsjøen

Ambjørgsvatnet

S 
Ø

 R
 F

 J 
O

 R
 D

 E
 N

Liset

Til Rembesdalseter Til Finse

Til Kræ
kkja

Til H
alne / Kræ

kkja
Til Stigstuv

Til Rauhelleren
Til Lågaros

Sima

Kjeldebu

Dyranut

Vivelid fjellstova

Hedlo

Stavali

Hadlaskard

Utne

Kvanndal

Bruravik

Brimnes

Dalamot

Berastølen

Rjoto

Til HellevassbuTil MiddalsbuTil ReinsnosTil Sandvin

Nybu

Finnabu

Vivheller

FagradalPeisabotn

Hjølmo

Garen Maurset

Espe
Torehytten

Tyssevassbu

Reinaskorsbu

Langvassbu
Mosdalsbu

Odda

Tyssedal

Kinsarvik

Eidfjord

Øvre
Eidfjord

Lofthus

Kvanntjørnsbu

Litlos

Besso Sandhaug

Viersta

Hellehalsen

Trondsbu

M å b ø d a l e n

Blyvarden

Hårteigen

Høgevarden

Små-
grananutene

Berakupen

Kistenuten 
    1135

Randinuten

Fljånuten

Høgahæ

Tinnhølen

Grotdalen

Olavsdalen

Sovarenuten

Husedalen

Storeflåtten

Ovaldsnuten

Store
Ishaug

Vassliegga

Storekoll

Store
Grananutane

Stridfallsnuten

Treshøgdi

Røvilseggi

Gravdalseggi

Valeggi

Skjenafjell

Høgehæ

Juklevassnuten

Såta

Ruklenuten

1466

1690

1472

1410

1381

1613

1530

1498

1506

1845

1648

1276

1616

1622

1619

1460

1684

1520

1631

Håvardsvatna

Nonsskorvt.

Nybuvatnet

Langavatnet
Breiavatnet

Vendevatnet

Opesjø

Bersavatnet

Ringedalsvatnet

Veivatnet

Grøndalsvt.

Bersavikvatnet

Kinso

Grøno

Kinso

Tyssevatnet

E  I  D  F  J  O  R  D  E  N

V
 e

 i  g
 d

 a
 l  e

 n

© Adachi Map

VILLREIN  

OG DYRELIV

Hardangervidda kjennes og 
huskes spesielt for de store 
reinsdyrflokkene. De siste 20 
årene har også elg funnet veien 
over vidden, og den konkur-
rerer nå i reinens beiteom-
råder. Hjortedyrfamilien på 
Vestviddeakompletteres av  rådyr 
og hjort. Blant rovdyr kan vi treffe 
på jerv, mår og gaupe. I 2010 
ble ddet satt ut fjellrev  med 
håp om at den skal hvitkledde 
revearten skal få gjenerobre sitt 
domene i den norske fjellheimen.
Blant rovfuglene kan vi få øye på 
kongeørn, hauk, musvåk. 
Fiske: Det er mange gode fiske-
vann på Hardangervidda.

I Odda- og Tyssedalsfjellene driver Odda/Ullensvang Turlag (Bergen 
Turlag) tre hytter.  Mosdalsbu (6 senger), Reinarskor (ny hytte i 
2012/13, ca 26 senger) og Kvanntjønnsbu (7 senger). Mosdalsbu er et 
fint mål for barnefamilier. Du må ha med DNT-nøkkel.
Reinarskorsbu ligger på nordøstsiden av Ringedalsvatnet og er et 
naturlig valg hvis du skal gå videre innover Vestvidden via Tyssevassbu. 
Den fasinerende fjellformasjonen Trolltunga trekker mye folk til områ-
det, som ellers er dramatisk med fjellsider som stuper loddrett ned i 
Ringedalsvannet.

Nykkjesøy
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Bergen Turlag • Tverrgaten 4/6 • 5017 Bergen  
Tlf: 55 33 58 10 • Faks: 55 33 58 29  • E-post: post@bergen-turlag.no • www.bergen-turlag.no
LOKALLAG :  Kvam Turlag • Nordhordland Turlag • Kvinnherad Turlag • Odda/Ullensvang Turlag, 

Os Turlag • Stord-Fitjar Turlag • Askøy Turlag • Austevoll Turlag

VILLREIN OG DYRELIV
Hardangervidda kjennes og huskes spesielt for de store reinsdyrflokkene. De siste 20 årene har også elg funnet veien 
over vidden, og den konkurrerer nå i reinens beiteområder. Hjortedyrfamilien på Vestviddeakompletteres av  rådyr og 
hjort. Blant rovdyr kan vi treffe på jerv, mår og gaupe. I 2010 ble ddet satt ut fjellrev  med håp om at den skal hvitkledde 
revearten skal få gjenerobre sitt domene i den norske fjellheimen. Blant rovfuglene kan vi få øye på kongeørn, hauk, mus-
våk. Fiske: Det er mange gode fiskevann på Hardangervidda.

OVER- 
NATTINGSTEDER 
PÅ VESTVIDDA  

På Vestvidden finnes et også et 
godt nett av DNT hytter og pri-
vate fjellstuer. I tillegg til Bergen 
Turlags hytter er disse hyttene 
tilgjengelig for fjellvandrere:

VIVELID FJELLSTOVE (privat, 
950 moh.), betjent, har 50 sen-
ger. Den ligger lunt i terrenget en 
time fra Hjølmobjerget (parke-
ring) og er et fint utgangspunkt for 
turer inn Veigdalen til Hadlaskard 
eller Stavali.  Rabatt for DNT-
medlemmer. 

HEDLO (privat 945 
moh.),betjent, har 50 senger 
nydelig plassert midt i Veigdalen, 
2-3 timer fra Hjølmobjerget.Vel 
verdt en overnatting.  

DNT Oslo og Omegn, driver 
også hytter på Vestvidden. Til de 
selvbetjente hyttene må man ha 
DNT-nøkkel.

TOREHYTTEN  (1330 moh.) 
selvbetjent, 24 senger. Hytten 
er et populært utgangspunkt for 
turer på Hårteigen, ca 3 timer 
fra Hadlaskard. Hyttevert i travle 
perioder. 

MIDDALSBU  860 moh.), selv-
betjent, 12 senger. Hytten ligger i 
Valldaen, som går opp fra Røldal. 
Hellevassbu (1167 moh) er selv-
betjent, har 26 senger. Den ligger 
flott til nordøst for Middalsbu. Et 
godt utgangspunkt for turer i et lite 
berørt område.

TYSSEVASSBU (1319 moh.), 
selvbetjent, 12 senger. Nås lettest 
fra Tyssedal og ligger i ruten mot 
Litlos eller Torehytten.

LITLOS (1180 moh.), betjent, 
har 52 senger. Regn 6-7 timers 
gange fra f.eks. Tyssevassbu 
eller Hadlaskard. Området er 
frodig og botanisk spennende. 
Mye benyttet utgangspunkt 
for  turer utenfor merkede stier. 
Selvbetjeningskvarter på Litlos er 
åpent hele året.

Den klassiske fotturen på Vestvidden begynner 
enten fra parkeringsplassen på Hjølmo ovenfor 
Eidfjord, eller i Husedalen i Kinsarvik. Ruten 
legges om Hadlaskard og event. Hedlo eller 
Vivelid, og Stavali. Om vinteren er den enkleste 
innfallsporten Garden eller Dyranut og derifra 6 
timer på ski inn til Hadlaskard.
Rundturer som særlig anbefales er enten via 
Hjølmo eller Garen til Hadlaskard, videre til 
Stavali og ned Husedalen med sine vakre fossefall 
til Kinsarvik, eller via Opesjo til Lofthus.  

Til Garen går det buss i sommerhalvåret. 

MED BARN: For familier med barn er turen fra 
Hjølmo og innover Veigdalen ideell, der man kan 
dele etappen i to med overnatting på Hedlo eller 
Vivelid.
Med mindre barn bør man ta seg god tid og gå fra 
Hjølmo via Vivelid eller Hedlo til Hadlaskard. Med 
litt større, spreke og motiverte barn, gå via Hedlo 
til Hadlaskard, eller om Vivelid til Stavali. Det er 
lett å gå uten nevneverdige stigninger.

VESTVIDDEN – MANGE TURER, FLOTTE HYTTER

HYTTER OG ÅPNINGSTIDER
Planlegger du tur mellom hyttene på 
Hardangervidda i forkant eller etterkant av som-
mer- og påskesesongen er det viktig å holde rede 
på åpningstidene. De selvbetjente hyttene er åpne 
hele året (ha med DNT-nøkkel). Betjente hytter har 
egne åpningstider. Alle informasjon er tilgjengelig 
Bergen Turlags Turinformasjon, og på 
 www.turistforeningen.no eller www.UT.no,  
klikk på Turplanlegger, som er mye brukt.

VIL DU LESE MER
For utfyllende og detaljert informasjon om turer 
på Hardangervidda, kan flere bøker kjøpes med 
medlemsrabatt hos Bergen Turlag: «Til fots i Fjellet» 
(turplanlegger), «Hardangervidda», Gyldendals 
fjellguider og «Hyttene på Hardangervidda» av  
Per Roger Lauritzen.

TIL VESTVIDDA
-  Buss eller privatbil til utgangspunktet langs riksvei 

7; Garden og Dyranut, eller til Hjølmo fra Eidfjord. 
Det er taxi i Eidfjord hvis du har med bil og vil går 
rundtur.  

-  Buss/båt/privatbil til Kinsarvik, Lofthus, Tyssedal, 
Odda 

eller Røldal. Rutetelefonen 177 for Hordaland har 
alle rutetidene. Se også www.ruteinfo.no. 

Hadlaskard

Hedlo
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