
Solheimstulen Turisthytte 

Solheimstulen er en betjent turisthytte som ligger vakkert til ved foten av Hardangervidda 
Nasjonalpark, helt innerst i Jønndalen i Uvdal i Numedal. 

Solheimstulen er en turisthytte der den gode, gamle atmosfæren fremdeles sitter i veggene. 
Her finner du bl.a. flust av minner fra fordums seterdrift. I dalen beiter sau og kyr, og hytta 
er omgitt av en stor, inngjerdet gressvoll, godt egnet for telting. 
Det er kafédrift daglig med fersk hjemmebakst og tradisjonsmat, og mulighet for enkel lunsj. 
Også mulighet for middagsservering til ikke-boende gjester, som hyttefolket i nabolaget. 

Hytta, opprinnelig seter, ble utbygget på 1950-tallet, og har vært i privat eie av samme 
familie hele tiden.  
Hytta har en viktig funksjon på Hardangervidda, og ligger strategisk til langs DNTs rutenett. 
Den er et ypperlig utgangspunkt for korte og lange turer på Hardangervidda hele året. Hytta 
er gjennom 70 års drift vel etablert i DNTs rutenett.  
 
Generasjonsskifte og sykdom i familien har ført til at eierne ikke er i stand til å holde 
Solheimstulen åpen lenger. Av denne grunn ønsker de at DNT skal kjøpe hytta for å sikre 
fremtidig drift av Solheimstulen.  
DNT Drammen Og Omegn anser hytta som en svært viktig del av det etablerte rutenettet på 
østvidda. DNT Drammen og Omegn drifter også de to betjente turisthyttene Mårbu og 
Rauhelleren, som er de to nærmeste hyttene til Solheimstulen.  
Å sikre fremtidig drift av Solheimstulen er av stor betydning for Mårbu og Rauhelleren, 
samtidig som det gir langsiktig forutsigbarhet for all aktivitet fra den østlige delen av 
Hardangervidda der det erfares uforutsigbare åpningstider blant de private turisthyttene. 
 
Hytta er et ypperlig utgangspunkt for fotturer, skiturer, fiske- og sykkelturer i nærområdet 
og på Hardangervidda. Det er oppkjørte dagsturløyper i området vinterstid. Uvdal 
skisenter/alpinbakke ligger ytterst i Jønndalen. 
Solheimstulen ligger i det merka rutenettet med utgangspunkt fra f.eks. Mårbu, Imingfjell og 
Åan turisthytte. Det er merkede sommerstier og vinterløyper til Mårbu, Rauhelleren, Åan og 
Imingfjell. Solheimstulen er med dette et ypperlig tilbud for et utall av turer på 
Hardangervidda, for fast opphold på hytta og gå dagsturer, eller for dem som av ulike 
årsaker har begrenset bevegelighet. 
 
Videre er stedet svært velegnet som formidlingsarena. Området rundt hytta og videre 
innover Nordmansslepa er historisk svært interessant, spennende og gir stor anledning til 
lærdom. Gjennom turer og leire for barn og unge kan områdets rike og viktige seterhistorie 
og dyreliv, dalens viktige jernutvinningshistorie (som er grunnlaget for dalens navn – 
Jønndalen) og fangsthistorie og annen gammel, spennende og viktig kultur bli formidlet til 
nye generasjoner. 
 
Noen kilometer vest for hytta ligger Hardangervidda Nasjonalpark. Like innenfor 
nasjonalparkgrensa, og ved den merka stien innover vidda, ligger Dyregravshalle, et av de 
største og best bevarte fangstanleggene for rein i Buskerud. Det er det største 



sammenhengende fangstanlegget med jordgravde fangstgroper på Hardangervidda. Her er 
det nylig gjort et stort arbeide med formidling via synlige fangstgroper og informasjonstavle. 

Solheimstulen har 40 senger fordelt på 1-sengsrom, 2-sengsrom, 3 -sengsrom og 4-
sengsrom. Egne rom for gjester med hund. 
Rommene er av god standard, og med varmt og kaldt vann på rommene. Toalett, dusjer og 
badstue er plassert i gang og kjeller. 
Den store, inngjerdede gressvollen er ypperlig egnet for teltleire for barn og ungdom, samt 
for folk som ikke ønsker å bo innendørs, men likevel kan benytte hyttas fasiliteter, om 
ønskelig.  
 
 
 

 
 

 

 


