
PREIKESTOLEN: Landets desidert mest trafikkerte fjelltur. 205.000 nordmenn gikk turen i 2013.
FOTO: HENRIK TORJUSSEN
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11 fjellturer i Norge som du bør oppleve
Fra blankskurt granitt til asurblå fjorder. Her er fjellturene nordmenn elsker. I sommer

ventes rekordhøyt besøk på Norges fjellfavoritter.

Få ting er bedre enn å tilbringe de lyse sommernettene til fots i fjellet!

Flere hundre tusen inntar fjellheimen i sommerferien og tidlig på høsten. Her er

de mest spektakulære og populære turen Norge har å by på.

Over en halv million fotturister er på tur i juni, juli og august og i sommer ventes

det rekordbesøk svært mange steder i fjellet.

Preikestolen
Preikestolen ved Lysefjorden innenfor Stavanger er en av Norges store

turistmagneter. Flere hundre tusen mennesker tar turen ut på det svimlende

fjellplatået hvert år. Det er meget god sti fra til fjellhylla ved Preikestolen

fjellstue.

BESSEGGEN: En av de mest spektakulære fjellturene for folk flest. 35.000 nordmenn gikk
turen i 2013.
FOTO: IDA AMELIE HELGESEN / DNT

Besseggen
Det er en grunn til at dette er en av landets mest populære turer. Den

fantastiske utsikten over ville Jotunheimen og bratte stier gir en god følelse av

mestring. Turen er ikke spesielt vanskelig, og heller ikke utsatt, men gir likevel

en luftig følelse med det grønne Gjendevannet 400 meter lenger ned på den

ene siden, og det dypblå Bessvatn på den andre.

GAUSTADTOPPEN: Populært utsiktspunkt. 60.000 nordmenn gikk Gaustatoppen i 2013.
FOTO: ( HANS-DIETER FLEGER) / WWW.NRK.NO/TORGET

Gaustatoppen
Gaustatoppen har Østlandets videste utsikt og er lett tilgjengelig fra veien
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Planlegg turen på UT.no

I den grønne søkeboksen på

toppen av alle UT.no-sider kan

du søke frem 900.000 steder i

Norge, eller kanskje du heller vil

surfe rundt på ut.no/kart?

På ut.no/turområde kan du finne

ut hvor i landet du vil dra på tur.

På ut.no/tur finner du mer enn

4000 turforslag. Slik legger du

inn ditt eget turforslag!

Vil du ha med telt eller prøve

noen av de over 1100 hyttene

som du finner på ut.no/hytte?

UT.no finnes også som

mobilapp!PREIKESTOLEN
For english see below  Turen fra Preikestolen

Fjellstue til Preikestolen er en av landets

mest gåtte fjellturer ‐ ca 300 000 menne…

 4,0 km Stavanger Turistforening 

Fottur, fjelltur, hyttetur. Middels.

Søk på UT.no    Kart  
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mellom Rjukan og Tuddal. Årlig bestiger over 30.000 mennesker fjellet. Fra

parkeringsplassen ved Stavsro tar det knappe tre timer opp og to ned i vanlig

tempo. Høydeforskjellen er omtrent 700 meter, men stien opp er god og

tydelig.

KJERAG: Bolten som «svever» nesten 1000 meter over Lysefjorden. Mer enn 30.000 gikk
Kjerag i 2013.
FOTO: SANDRA LAPPEGARD

Kjerag
Kjerag er majesteten i Lysefjorden. Med sine 1000 loddrette meter blir selv

Preikestolen liten. Selve Kjeragplatået er goldt med mye stein og blankskurte

berg. Den loddrette og blankskurte granittveggen har lenge vært beundret fra

fjorden, men besøket til platået og Kjeragbolten har de siste årene tatt helt av.

Terrenget er tungt og krevende, men vel fremme får du lønn for strevet.

RALLARVEGEN: En av Norges flotteste sykkelturer. Ca. 25.000 syklet deler eller hele
Rallarveien i 2013.
FOTO: JOHANNESSEN, SARA / SCANPIX

Rallarvegen
Rallarvegen er den suverent mest populære sykkelturen i fjellet. Turen følger

anleggsveien som ble laget da Bergensbanen ble anlagt rundt forrige

århundreskifte. Her er det mye flott høyfjellsnatur og kulturminner fra et av

Norges største anlegg å oppleve.

GALDHØPIGGEN: Norges høyeste fjell. 35.000 gikk Galdhøpiggen i 2013.
FOTO: LINE HAABERGET LØVDAL

Galdhøpiggen
Norges høyeste fjell rager over tindene rundt og gir en fantastisk utsikt over

Jotunheimen. Galdhøpiggen er mer enn et fjell – det er også et symbol på

forholdet mellom nordmenn og fjellet. Hvem vet ikke hva 2469 står for? Men

selv om fjellet er det høyeste i Norge, er det ikke utilgjengelig. Turen passer

også for turvante barn. Vi anbefaler også turen fra Glitterheim til Glittertind!

GAUSTATOPPEN (1883 MOH) - TOPPEN AV TELEMARK
"Som et fabelaktig kæmpeslot, og med en saadan

Charakteer af urokkelig Bredde og Fasthed, at

man synes en heel Verden skulde hvile derp…

 8,8 km DNT Telemark 

Fottur, topptur. Middels.

TUR RETUR KJERAG - MAJESTETEN I LYSEFJORDEN
For english see below.   Kjerag  er majesteten

i Lysefjorden øst for Stavanger. Med sine 1000

loddrette meter blir selv Preikestolen li…

 4,5 km Stavanger Turistforening 

Fottur, fjelltur, topptur. Ekspert.

RALLARVEGEN - EN KLASSIKER FOR FJELLSYKLISTER
Rallarvegen mellom Haugastøl og Myrdal er den

suverent mest populære sykkelturen i den

norske fjellheimen. Årlig tar om lag 20 000

syklister…

 78,9 km Bergen og Hordaland Turlag 

Sykkeltur, hyttetur. Middels.

GALDHØPIGGEN (2469 MOH.) VINTERTUR
Å stå på toppen av Galdhøpiggen midtvinters er
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Over Vidden i Bergen
Flere tusen går årlig over Ulrikens topp. Turen over vidden er dermed en av de

mest kjente turene på Byfjellene rundt Bergen – selvsagt ikke uten grunn. Turen

over vidden gir opplevelsen av ekte høyfjell til alle årets tider, og er lett

tilgjengelig fra både Fløyen og Ulriken.

Over 100.000 går turen hvert eneste år.

Turen kan gås motsatt vei med utsikt til solnedgangen.

AURLANDSDALEN: Frodig og variert vestlandsnatur. 15.000 gikk denne turen i fjor.
FOTO: JULIE MASKE / DNT / JULIE MASKE

Aurlandsdalen
Kombinasjonen av spennende, vill natur og interessant kulturhistorie

overvelder de fleste som tar denne turen. Her møtes østland og vestland i et

vakkert fjellområde. Skarvheimen har vært brukt som gjennomfartsvei for dem

som har tatt sjumilsstøvlene på og gått fra Jotunheimen i nord til

Hardangervidda i sør. Kontrastene i landskapet er store, alt fra goldt

steinlandskap til frodige, dype daler, mektige fjell og buldrende fossestryk.

Denne turen kan gås i flere varianter.

SLOGEN: Det steile fjellet i Sunnmørsalpene er en klassiker for toppturfolket. Mellom 5000
og 6000 gikk turen i 2013.
FOTO: ARILD EIDSET

Slogen
Slogen er kanskje Sunnmøres fineste topp. Fra fjorden reiser den seg som en

slags trekantet pyramide rett opp. Kommer man nærmere ser man at den ikke

er fullt så bratt. Ifølge Ålesund og Sunnmøre Turistforening er det årlig flere

tusen som bestiger fjellet. Omgivelsene er imponerende med alpine topper og

enkelte små breer rundt på alle kanter. Dypt nede ligger irrgrønne daler og

Hjørundfjorden med bratte fjellvegger rundt.

TROLLTUNGA: 8–10 timers turen er mer og mer populær blant nordmenn og turister fra hele
verden. 20–25 0000 tok turen i 2013.
FOTO: SVEIN ULVUND

Trolltunga
Steinframsspringet over Ringedalsvatnet i Odda var lenge en ukjent tur for de

fleste. De siste årene har kraftig markedsføring av det særegne utsiktspunktet

gjort at stedet har blitt svært populært. Deler av turen er bratt og tar hele

ein unik opplevelse, i 360grader ser du kvite

topper så langt øyet rekker og mest sannsynlig

…

 13,4 km Jørn Inge Tomren 

Skitur, bretur, topptur. Krevende.

OVER VIDDEN FRA FLØYEN TIL ULRIKEN I BERGEN
Turen over Vidden er en av de mest kjente

turene på Byfjellene rundt Bergen. Her er ekte

høyfjell til alle årets tider, lett

tilgjengelig bå…

 12,9 km Bergen og Hordaland Turlag 

Fottur. Middels.

AURLANDSDALEN - VILL OG VAKKER
Aurlandsdalen kan ta pusten fra deg, med den

ekstreme villheten i elva som graver seg frem

gjennom landskapet, og den fantastiske

utsikten u…

 48,7 km DNT Oslo og Omegn 

Fottur, fjelltur, hyttetur. Krevende.
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dagen, men bildet du får før snuten vendes hjemover igjen er uslåelig.

Slik kommer du deg til verdens råeste selfie-sted

RONDANE: En klassiker i storslått natur. Mellom 4–5000 går hele eller deler av denne turen
årlig.
FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES / DNT

Trekanten i Rondane
Har du fire-fem dager til rådighet, og lyst til å oppleve Norges første

nasjonalpark, bør du prøve deg på denne klassiske rundturen gjennom

Rondane. Dette er en fin tur for ferskinger i fjellet. Turen tar deg rundt

Rondanes største sammenhengene fjellparti adskilt av Rondvatn, Illmanndalen

og Langglupdalen.
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TIL TROLLTUNGA
Trolltunga er et bergutspring som "henger" ca.

700 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal.

Utsikten fra Trolltunga er spekta…

 20,4 km Bergen og Hordaland Turlag 

Fottur, fjelltur, topptur. Ekspert.

KLASSISK RUNDTUR I RONDANE (TREKANTEN)
Har du fire‐fem dager til rådighet, og lyst

til å oppleve Norges første nasjonalpark, bør

du prøve deg på denne klassiske rundturen

gjennom …

 59,7 km DNT Oslo og Omegn 

Fottur, fjelltur, hyttetur. Middels.
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