
MASSIV I - III med MRT 2019  

Detaljert beskrivelse av turen. 

 

Dag 1.  Ankomst Sota sæter. Presentasjon og informasjon 

 Breheimen 

 
Dag 2: Sota Sæter - Nørdstedalseter (24 km) 

Vi står opp tidlig og nyter den utrolig gode frokosten på Sota Sæter før vi starter på 
stigningen mot Illvatnet og videre mot Nørdstedalseter. Lunsjen smører vi fra 
frokostbufféen. Bakkene opp fra Sota Sæter mot Illvatnet er de lengste på hele ruta. Ca. 860 
høydemeter. Men da er det verste unnagjort. Vi går rolig og jevnt slik at vi ikke går tom for 
krefter.  På slutten av dagen belønnes vi med nedoverbakker i et litt slakere terreng. Vi 
spiser middag på Nørstedalseter med skue ned en av Norges mest spektakulære daler, før vi 
legger oss til å sove, fornøyd med å være i gang med eventyret. 

Dag 3: Fra Nørdstedalseter - Sognefjellshytta (25 km) 

Dagens tur er variert og fin. Først østover opp Vetledalen og helt opp på Tverrbyttfjellet som 
ligger 1.571 m.o.h.. Deretter beveger vi oss sørover i kupert lende med breer, vann og 
topper rundt oss på alle kanter. De siste kilometerne mot Sognefjellshytta vil vi, hvis været 
er med oss, se over til det mektige Smørstabbmassivet og Fannaråken. Et fantastisk skue 
mot nydelige Jotunheimen. Hytta ligger på toppen av Sognefjellet 1400 m.o.h. 

 



Jotunheimen 

 
Dag 4: Sognefjellshytta - Fannaråken (11 km) 

På turen til Fannaråkhytta får vi både med oss en bretur og besøk på DNTs høyest liggende 
hytte. Fannaråkbreen er dekket av snø, men under overflaten beveger ismassene seg, slik at 
det er nødvendig å gå i tau med fører. Så er det bare å håpe på godvær når turen går videre 
oppover på den bare fjellryggen til Fannaråkhytta - herfra er utsikten helt rå. Man ser rett 
over til Skagastølsryggen med Store Skagastølstind som den høyeste toppen. 

Dag 5: Fannaråken- Skogadalsbøen (12 km) 

Bratt ned fra Fannaråken på vestsiden av breen. Videre ned gjennom Keiserpasset til 
Skogadalsbøen (833 m.o.h.). Total 1350 høydemetre nedover og nydelig utsikt mot 
Utladalen hele veien. 

 

Dag 6: Skogadalsbøen - Fondsbu (24 km) 

Fra frodige Utladalen går turen oppover Uradalen opp til Uradalsbandet som ligger på 1.400 
m.o.h.. Da ligger majestetiske Uranostind rett øst for oss med sine 2. 157 m.o.h.. Over 
bandet og ned langs Uradalsvatnet er det en god del stein og etterhvert opplever vi et 
kupert og variert landskap før vi ser ned mot Fondsbu. 
Fondsbu ligger midt i den sørlige delen av Jotunheimen ved Bygdin. Hytta holder høy 
standard, har et levende miljø og er et populært sted for turglade turister. 



Dag 7: Fondsbu - Slettningsbu (22,5 km) 

Fra Fondsbu følger vi veien til Tyinholmen og fortsetter på veien østover fra Tyinholmen og 
innover Koldedalen. Etter broa over Koldedøla går den T-merka stien videre, først østover i 
500m, deretter sørover, og etterhvert helt inntil Tyin. Stien møter Fv53 ved Tyinosen. Vi 
følger  veien i én km før det går en vei mot hyttefeltet sør for veien. Like etter 
parkeringsplassen på denne veien går stien til Slettningsbu av. Det er 3 km fra veien og til 
hytta, i slak oppoverbakke. Hytta ligger inntil Øvre Årdalsvatnet på 1313 m.o.h.. 

 

Skarvheimen 

 
Dag 8: Slettningsbu - Sulebu (16,5 km) 

 Vi følger stien langs vannkanten til vannet er slutt og stien vender sørvestover og ned mot 
Slettningen. Terrenget er variert og lettgått. Fra vestenden på Slettningen går stien sørover 
til Kyrkjestølen.  Vi krysser veien og fortsetter opp lia med utsikt til Suletinden (1780 m.o.h.) 
Det er ca. 8 km fra veien og til hytta. Mellom flere tjern ligger Sulebu fint til på 1327 m.o.h. 

Dag 9: Sulebu - Breistølen – Bjordalsbu  (32 km) 

Dette er turens lengste etappe. En lang fin tur mellom Suletinden og Sulefjellet, forbi 
Masseringstjørni og Nordre Kluftenosi og ned til Breistølen. Deretter fortsetter vi over RV 52 
og går videre på en anleggsvei og videre ut på sti opp Stardalen og til Stardalsmønen. Lett 
nedstigning mot den nordvestre vika i Starsjøen før man kommer ned mot den steinete og 
karrige Rankebotnen. Fangstanlegg med dyregraver mellom stien og Nedre Bjordalsvatnet. 
Sørover over et skar i vestre kant av Graveggi og ned til Bjordalsbu. 



Dag 10: Bjordalsbu - Iungsdalshytta (16 km) 

Dagens etappe går fra goldt landskap, gjennom spennende Helvetet, langs nydelige bade- og 
fiskevann. Etterhvert faller stien nedover til den vakre Fødalen hvor vi bl.a. ser over til den 
flotte Systrondsfossen. Iungsdalshytta er en perle i Skarvheimen og vi nyter ettermiddagen, 
kvelden og frokosten her. Glem ikke å hilse på alle de koselige dyrene! 

Dag 11: Iungsdalshytta - Kongshelleren - Geiterygghytta (29 km) 

Dette er en av de lengste etappene, Vi tar en god rast ved selvbetjeningshytta 
Kongshelleren. Ruta er lettgått, åpen og byr på flotte daler og kontraster. Geiterygghytta 
sørger for at alle får gode senger og tre-retters middag. 

Dag 12: Geiterygghytta - Finsehytta (16 km) 

Fra hytta langs med Geitryggvatnet, forbi stidelet til Raggsteindalen og Storestølen og langs 
Bakkahellertjørnane. Så i jevn stigning ca 400 høydemeter opp fjellsida øst for Omnsvatnet 
og delvis på snøfonner opp på fjellplatået.  Hvis det er klarvær kan vi ta en kort avstikker til 
toppen Sankt Pål med vid utsikt mot Hurrungane i nord, Hardangerjøkulen i sør og 
Gaustatoppen i sørøst. Videre sørover til Klemsbu. Stien går i jevn nedstigning i steinete 
terreng over sommerbru over Finseelvi. Videre ned og gjennom hyttebebyggelsen, over 
jernbanelinja i vestenden av stasjonen og bort til hytta. Vi avslutter med middag og 
overnatting på Finsehytta. 

Dag 13 Finse- Hjemreise. 

Vi tar toget tilbake. 

 


