
ZUID-NOORWEGENS
MOOISTE DAGWANDELINGEN

  



  Åmotan *   ANWB 8

 

  Leirungsdalen

  Aurlandsdalen 1 *   ANWB 27   Liomseter

  Aurlandsdalen 2 *   ANWB 28   Lom   ANWB 21

  Austerdalsbreen *  ANWB 18   Måbødalen *   ANWB 31

  Bergen * (stad)   ANWB 29   Månafossen   Rother 46

  Berger (dorpje)   Molden *

  Besseggen *   ANWB 22   Mølmannsdalen

   Bødalen *   Ormtjernkampen *   Rother 17

  Bukkelægret   ANWB 23   Preikestolen *   Rother 44

  Elgå   Ringebufjellet   ANWB 2

  Erdalen   Roholtfjellet *

  Finse   ANWB 33   Romsdalen *

  Flåmsdalen *   Rother 31   Runde *

  Fokstumyra *   Skjenegge *

  Galdhøpiggen *   Skomakarnibbå

  Gaustatoppen *   Rother 9   Spåtind   ANWB 25

  Geiranger   Storfjellet *

  Glitra *   Storlidalen *

 Glomsdalen   Straumbu

  Gutulia *   Svellnosbreen *

  Hemsedal   ANWB 35   Tovdal *

  Husedalen *   Rother 36   Trollveggen *   ANWB 11

  Jonsknuten   Utladalen *   ANWB 24

  Kjerag *  Rother 45   Vassfaret *

  Kongsvoll *   Viglesdalen *

  Lærdalen   Vingelen

•  ANWB 8    =   ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 8
    Rother 9   =   Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 9

• De 32 wandelingen met een * zijn de "allermooiste" pareltjes. 
..  Alleen deze 32  worden hier in de PDF  gekopieerd.



ÅMOTAN *
• 3.30 uur.
• Middelzware wandeling.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 8. 
• Grote kloof aan de noordrand van de Dovrefjell.

• Een rondwandeling bij Åmotan. 
.. Zo heet de imponerende kloof waar een aantal bergbeken bij elkaar komen.
.. Er zijn daar ook drie watervallen: 
.. - Linndalsfallet (groot) in de Linndøla-rivier,
.. - Reppfallet in de Reppa-rivier, 
.. - Svøufallet (groot) in de Grødøla-rivier.
.. (In het kaartje hieronder staan alleen de twee grote ingetekend). 
• Je maakt ook een 'afsteker' (extra uitstapje) naar de oude bergboerderij 
.. Gammelsetra.
• De eerste kilometer (tot aan de brug over de Linndøla) stijgt de route flink.
.. Hetzelfde geldt voor de laatste 500 m als je uit de kloof omhoog klimt.
.. De rest van de wandeling is gemakkelijk.
• Die eerste kilometer kun je gedeeltelijk over bospaadjes langs de bovenrand van
.. de kloof lopen in plaats van over de weg. 
.. Je hebt dan op enkele plaatsen een mooi uitzicht over de kloof.
• Steep mountain cliffs, moraine ridges and terraces formed during the last 
.. Ice Age create a fan-shaped river system in which rivers converge: 
• Three of the rivers form a majestic waterfall down in Åmotan.
• On mountain farms surrounding the river gorge agriculture is practiced in buil-
.. dings worthy of preservation.  

 



AURLANDSDALEN 1 *
Het is een goed idee om het 7 uur lange voetpad van Øvstebø naar Vassbygd te 
verwerken in twee kortere dagcirkels. Aurlandsdalen is een zeldzaam mooi dal. 

• Video
• 5.45 uur.
• Middelzwaar.
• Klassieker.
• Ten zuidoosten van de Sognefjorden.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 27.
• Rondwandeling door het Aurlandsdalen.

• Aurlandsdalen (= het Aurlandsdal).
• Hier heb je een combinatie van wilde natuur en interessante cultuurhistorie. 
• Het is een kloofachtig en wild dal.
.. Er zijn watervallen, stroomversnellingen, en steile paden in een prachtige natuur. 
• Fascinerend zijn ook de verhalen over het vroegere getob van de arme mensen 
.. hier in hun eenzame bergboerderijtjes.
• Deze wandeling gooit hoge ogen naar de titel: mooiste wandeling Noorwegen.
• Nesbøgalden (Het Nesbø rotspad ) een pad uitgeblazen met dynamiet in de
.. rotswand).
• Bjørnstigen (Het Berenpad) is een steil pad met een mooi uitzichtpunt.
.. Op de moeilijkste gedeelten zijn kabels gespannen.
• Vetlahelvete (De Kleine Hel) is een reusachtige, door water uitgeslepen
.. 'pothole' (= kolkgat), het grootste in het dal. 
.. Ondergrondse stroompjes zorgen ervoor dat de waterstand in het kolkgat op
.. hetzelfde niveau blijft en dat de temperatuur van het water ook hetzelfde blijft. 

 



  
        AURLANDSDALEN 2 *
• 6 uur.
• Zwaar.
• Ten zuidoosten van de Sognefjorden.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 28.
• Van het Aurlandsdalen naar het Stonndalen.

• Almen is een verlaten boerderij. Het oude woonhuis werd beschermd tegen 
.. lawines door een hoge, overhangende rots.
• Sinjarheim was de laatste bergboerderij die werd bewoond in het Aurlandsdal. 
.. Ze werd in 1922 verlaten, maar bleef tot 1964 in gebruik als zomerboerderij.
.. De boerderij – die in de afgelopen jaren is gerestaureerd – bestaat  uit zeven
.. gebouwen, met inbegrip van een schuur om koren te drogen.

 



AUSTERDALSBREEN *

• 4 uur.
• Lichte wandeling.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 18.
• Aan de zuidrand van de Jostedalsbreen-plateaugletsjer.
• Naar de gletsjertong Austerdalsbreen.

• Wandeling door een U-vormig gletsjerdal naar het gletsjerfront (= het uiteinde
.. van de gletsjer).
• Bij de berghut Tungestølen kon je toentertijd gratis crampons (klimijzers) lenen 
.. om.. onder je schoenen te binden. Daarmee kon je dan prima aan de westrand 
.. een stukje over de gletsjer lopen. Er waren daar toentertijd geen gevaarlijke 
.. spleten (of ijstorens). 

 



BERGEN *
• 4 uur.
• Middelzwaar.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 29.
• Stad aan de westkust.
• Klassieker.

• Met de kabelspoorweg Fløybanen omhoog naar een uitzichtpunt op 320 m.
• Vervolgens wandelend over de Byfjellene ( de stadsbergen). Daar heb je mooie 
.. uitzichten over het berglandschap,. de bewoonde dalen en de kust. 
• Tot slot met de gondelbaan Ulriksbanen vanaf 620 m hoogte terug naar beneden. 

 



BESSEGGEN *
• 6 uur.
• Zwaar .
.. ( Volgens de wandelgids is deze wandeling middelzwaar, maar door 
.. zijn lengte ( 6 uur) en het flink aantal hoogtemeters leek ze mij eerder
.. zwaar dan middelzwaar ! ).
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 22.
• Oost-Jotunheimen.
• Klassieker.
• Deze graat biedt een mooi uitzicht over twee meren beneden je en 
.. de bergen van Jotunheimen daarachter. 
.. Die twee meren liggen slechts luttele meters uit elkaar, maar toch 400
.. hoogtemeter van elkaar verwijderd. (Gjende ligt 400 m lager dan Bessvatnet)
• Deze route wordt ook wel het ' Peer Gynt-pad ' genoemd.

• Besseggen = de Bess-graat.
.. Wandeling over de Besseggen-graat in een alpien landschap.
• Voor het dramatische effect is het beter om bij Gjendesheim naar boven te 
.. lopen; vervolgens westwaarts en de Besseggen-graat af te dalen. 
.. Met de boot keer je terug naar Gjendesheim.
.. (Een tweede voordeel van het westwaarts lopen is, dat je dan óók steeds het
.. bergpanorama van Jotunheimen voor je ziet.)
• Het uitzicht bij de graat is erg mooi, maar de rest van de wandeling valt tegen.
• Het heeft geen zin deze wandeling te doen bij laaghangende bewolking. 
.. Maak in dat geval de Leirungsdalen-wandeling.  

 



 



 



BØDALEN *
• 5 ½ uur.
• Middelzwaar.
• Ten noorden van de Jostedalsbreen - plateaugletsjer.
• Let op: Je toeristenkaart 1:335.000 schrijft niet Bødalen, maar Bödalsseter. 
• Wandelboekje met achtergrondinfo verkrijgbaar bij het 
.. 'Jostedalsbreen Nasjonalparksenter' aan het Strynsvatn-meer.

• Bødalen is het mooiste dal rond de Jostedalsbreen. 
.. (Andere mooien zijn: Erdalen en Austerdalen.) 
.. Wel heeft het de laatste decennia veel geleden onder overbegrazing.
• In dit dal komen vanaf de Jostedalsbreen-plateaugletsjer maar liefst drie
.. gletsjertongen naar beneden.
• Bødalsseter bestaat uit enkele zomerboerderijtjes.
• Vanaf hier loopt een pad naar het gletsjerfront van de Bødalsbreen-gletsjer.
• Onderweg passeer je een lange eindmorene.
.. Tot zóver reikte de gletsjer tijdens de Kleine Ijstijd (1700-1748).
• Bij de gletsjer is een delta opgebouwd in het Saetrevatnet-meer.

 



 



 



FLÅMSDALEN
• Ten zuiden van de Aurlandsfjorden (een arm van de Sognefjorden ).
• Deze wandeling gaat vanaf de plateaurand door een mooi, wild dal 
.. naar de fjordarm.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 31 beschrijft hier slechts de
.. korte wandeling van Myrdal stasjon naar Blomheller stasjon
.. ( 2.15 uur; lichte wandeling).
• Ik geef de voorkeur aan het traject Vatnahalsen stasjon – Håreina stasjon
.. ( 4.30 uur; lichte wandeling). 
• De Flåmsbana- spoorlijn is een van de steilste ter wereld.
.. Over 20 km en door vele tunnels daal je van 865 hm naar zeeniveau. 

Mijn voorstel: 
• Rijd naar Håreina 3 km ten zuiden van Flåm en parkeer daar de auto.
• Ga vervolgens met het toeristentreintje naar Vatnahalsen.
• Vanaf hier wandel je naar beneden over het smalle grindweggetje.
.. (Dit is de vroegere verzorgingsweg voor de bouw van de spoorlijn. 
.. Deze weg is gesloten voor auto's.)
• Het eerste stukje daalt erg sterk en heeft haarspeldbochten. 
.. Daarna gaat het mooi geleidelijk naar beneden.
• Al vrij snel passeer je een geitenboerderij. 
.. (Geiten zijn geharder dan schapen; daarom zie je die het hoogst in de fjell.)
• Bij Berekvam stasjon ga je rechtsaf over een weggetje ten oosten van
.. de rivier. Hier zie je een diepe rivierkloof en gletsjermolens.
• Later kom je weer op de enige weg aan de westzijde. Vanaf hier verder tot de
.. auto.
• Zoals gebruikelijk in Noorwegen zijn er in dit soort dalen een aantal watervallen.
.. Hier in Flåmsdalen waren in ieder geval ook twee groten: 
... 1. Kjosfossen (valhoogte 93 m)
....... Dit is de waterval waar de trein een fotostop maakt van enkele minuten. 
... 2. Rjoandefossen (valhoogte 120 m) 
....... Deze waterval ligt ten zuiden van Håreina. 



 
• De wandeling begint bij Vatnahalsen op ongeveer 800 m hoogte boven zeeniveau.
• Bij Berekvam stasjon ben je al gedaald tot op 350 m.
• De finish bij Hareina ligt op ongeveer 50 m hoogte. 



FOKSTUMYRA *
• 2.10 uur.
• Lichte wandeling.
.. Met vogelkijken erbij een halve dagwandeling.
• Rother Wanderführer: Norwegen (Jotunheimen - Rondane), Tour 48
• Vogelreservaat in de Dovrefjell.

• Brochure met kaartje: turistkontor Dombås.
• Beste tijd: begin juni. 
.. Je kunt er echter de hele zomer leuke waarnemingen doen.
• 'Wetlands' als Fokstumyra puilen uit van de vogels en zoogdieren.
• Hier vind je o.a. kraanvogels en elanden.
• Het gebied is alléén toegankelijk op een mooi 6 km lang pad.
.. Het gaat gedeeltelijk over oude spoorbielzen en komt langs een hoge observatie-
.. toren.
• Let op ! Als je de spoorlijn wilt oversteken bij het Fokstugu stasjon, dan zéér voor-
.. zichtig, want hier rijden snelle treinen. 
.. Beter is via de onderdoorgang iets verder noordwaarts.
• Maak hier een gratis elandsafari.
.. 's Morgens krijg je ze goed te zien vanuit de observatiehut. Soms wel 5 tegelijk. 
• Wees wel uiterst voorzichtig in het noordoostelijke Wilgenstruweel. 
.. Je kunt daar op het pad plotseling oog in oog komen met een elandkalf. 
.. De moeder is dan verderop in een meertje waterplanten aan het eten. 
.. Trek je dan snel stil terug om ongelukken te voorkomen.
• Het Fokstumyr (myr= veen) ligt in een breed dal aan de bosgrens.
• Er heerst hier een droog continentaal klimaat. Er valt slechts 400 mm neerslag.
• Toch hebben we hier veen, omdat het gebied overstroomt met rivierwater.
• Het veen bestaat dan ook grotendeels uit voedselrijk grondwaterveen.
.. We vinden er Wilgenstruwelen en Zeggenvelden.
• Naast dit veen zijn er in het gebied ook enige hogere ruggen.
.. Hierop groeien wat Fjellberken met daaronder dwergstruiken.



 



 



 

 



GALDHØPIGGEN *
• Van de Juvasshytta (1850 m) naar de Galdhöpiggen-piek (2469 m).
• 5 - 6 uur.
• Middelzware wandeling.
• Midden-Jotunheimen.
• Klassieker.
• Informatie: Turistkontor Lom.
• Wandeling naar een uitzichtpunt in een uitgesproken alpien landschap.

• Galdhøpiggen (de Galdhø-piek) is de hoogste berg (2469 m) van Noorwegen en zelfs 
.. heel Scandinaviën.
.. Vanaf de top heb je een mooi uitzicht in alle richtingen over Jotunheimen.  
• Het ANWB boekje loopt vanuit de Spiterstulen-hut. Doe hem niet op die manier.
• De route vanuit de Juvasshytta is mooier, gemakkelijker en korter.
.. Deze tocht gaat in een groep met gids over de Styggebreen-gletsjer.
.. De prijs was voor Noorse begrippen redelijk.
.. De route is zelfs voor kinderen te doen. Ik vond dit echt een leuke tocht. 
• Eerste uur: wandeling vanuit Juvasshytta naar de Styggebreen-gletsjer. 
.. Tweede uur: deze gletsjer oversteken aan een lang touw.
.. Derde uur: over steil sneeuwveld naar de top. 
.. Vierde en vijfde uur: route omgekeerd terug. 

 



GAUSTATOPPEN *
• 5.45 uur.
• Middelzwaar/zwaar; je stijgt langzaam 720 hm.
• Ten zuiden van Rjukan.
• Klassieker.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 9.

• Gaustatoppen = de Gausta-top ( 1883 m). 
.. Het is een beroemd uitzichtpunt; je kijkt hier heel ver. 
• De top steekt ongeveer 700 m boven de Hardangervidda-hoogvlakte uit en 
.. maar liefst 1500 m boven Rjukan, dat diep in een dal ligt.
• Het laatste kwartier vanaf de Gaustahytta, is alleen voor degenen die het niet 
. schuwen om over grote rotsblokken naar de eigenlijke top te klauteren. 
. Het uitzicht is daar echter niet beter dan bij de Gaustahytta. 

 



GLITRA *
• 3 uur.
• Lichte wandeling.
• In het Ottadalen.
• De wandeling voert door mooi fjelloerbos.
• Rijd naar de Pollfoss-waterval aan hoofdweg 15 in het Ottadalen.
.. Achter het wegrestaurant is een rivierkloof. 
.. Rijd daar over het brugje van de Otta-rivier. 
.. Volg het bord naar parkeerplaats Glittervatn.
.. Turn off Rv 15 just before Pollfoss and drive the gravel road 650 m.
.. Turn off the gravel road to the right and drive 3,7 km to Botnseter.

• De eerste helft van de wandeling is gemarkeerd met blauwe stenen. 
.. Ze gaat via het prachtige fjelloerbos naar het Glittervatnet-meer.
.. (Een klein stukje is wilde doorsteek (zie stippellijn in de kaart ).
• Bij een van de boothuisjes aangekomen, sla je linksaf (zuidoostwaarts) langs de
.. oever van het meer tot aan de. rivier de Glitra.
.. Ga daarna langs de rivier het ongemarkeerde pad stroomafwaarts.
.. Aanvankelijk loopt het aan de westzijde van de rivier; na de voetbrug aan de 
.. oostzijde. 
• Ga over de volgende grote brug naar de parkeerplaats. 

 



GUTULIA * Nasjonalpark
• 5.30 uur.
• Middelzware wandeling.
• Gedeeltelijk een wilde doorsteek. Verdwalen is echter niet mogelijk.
• Bij het Femund-meer.
• Let op! Er lopen in deze streek overal halftamme rendieren.
.. Daarom zeer voorzichtig met de auto. 
• Dit 'postzegeltje natuur' is nationaal park gemaakt om zijn gedeelten met
.. oerbos te beschermen. Hier vind je Grove dennen en Fijnsparren van grote
.. afmetingen. Vele van de Grove dennen zijn 400 jaar oud; de Fijnsparren 
.. iets jonger, maar sommigen toch ook 300 jaar.
• Er heerst een uitgesproken continentaal klimaat. 

• Vanaf de parkeerplaats aan het Gutulisjöen-meer loop je over een voetpad langs
.. de zuidoever naar de gerestaureerde Gutulivollen-seter. 
• Vanaf daar volgt een wilde doorsteek. Loop achter de seter noordoost-waarts tot
.. het Valsjöen-meer. Vlak daarvoor buig je westwaarts en later klim je 
.. zuidwestwaarts over de laagte midden in de Gutulivola-heuvelrug.
• Langs de Gammelvollbekken-beek lopen we naar beneden naar het Gutulisjöen-
.. meer. Daar linksaf langs de oever naar de Gutulivollen-seter.
• Het wandelpad terug naar de auto is bekend. 

 



HUSEDALEN * (bij Kinsarvik)
• 5 uur.
• Middelzwaar/zwaar.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 36.
• Rivier met 4 grote watervallen aan de westrand van de Hardangervidda
.. (vidde = hoogvlakte, bergplateau).
• Rijd bij de brug in Kinsarvik in de richting Hus. 
.. Je volgt een bochtige weg langs een grote eindmorene en passeert een
.. industrieterrein.
.. Parkeer de auto na ongeveer 2½ km in de buurt van de Helihaven.
.. Bijvoorbeeld bij het kleine brugje over het beekje.

• Met vier watervallen overwint de Kinso-rivier over korte afstand een hoogte-
.. verschil van bijna 900 m tussen de bovenrand van de Hardangervidda en de 
.. Sørfjorden. 
• Tijdens de wandeling stijg je, via een reusachtige trap van drie treden van 110 m
.. boven zeeniveau naar 750 m boven zee.
.. De rivier overwint die treden telkens met een waterval.
.. De wandelaar heeft het niet zo gemakkelijk. Op die plaatsen wordt hij telkens 
.. getrakteerd op steile paden. 
.. Vooral het pad langs de pijpleiding van de waterkrachtcentrale is zéér steil. 
.. Je kunt dat eerste stukje beter niet naar boven lopen. Ga in plaats daarvan over
.. het weggetje links van de centrale. Dat voert zigzaggend geleidelijk omhoog. 
.. (Na een wat langer stuk rechte weg stap je weer over op het pad.)
• Je bent nu boven de Tveitafossen en ziet een klein stuwbekken van de centrale. 
• Over het pad door loofbos bereik je de tweede waterval, de Nyastølfossen.
• Verderop volgt mooi Dennenbos met daarin Ruwe berk, Grove den, Jeneverbes,
.. Wilde lijsterbes, Ratelpopulier en Witte els. 
.. De zeer dunne bodem is er bedekt met Blauwe bosbes en mossoorten. 
• Hierna volgt idyllische Nykkjesøy-seter. Een mooi kalendermotief en pauzepunt. 
• Verderop bij het bordje Stavali kun je nog even rechtdoor lopen naar een
.. meertje onder de bovenste waterval de Søtefossen.
.. Ga bij terugkomst bij dit bordje ook even honderd hoogtemeters de rotsen op in
.. de richting Stavali. Je krijgt daar op 750 m boven zeeniveau, een goede indruk
.. van de door de gletsjer gepolijste rotsen en het mooie panorama richting fjord. 



KJERAG *
• 4.15 uur.
• Middelzwaar/zwaar.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 45.
• In de buurt van Stavanger.
• Kjerag is een bijna 1000 m hoge, loodrechte granietwand bij Lysebotn.
.. met aan de bovenrand de Kjeragnasen en de Kjeragbolten.
• Het Kjeragplateau is erg ruig met gladgeschuurde rots en weinig vegetatie.
.. Hierdoor vind ik deze wandeling  minder mooi dan dan bijv. die bij 
.. de Preikestolen of die bij Molden. Toch schijnt ze populair te zijn.
• Parkeer de auto bij Øygardstølen.

• De wandeling voert naar het uitzichtpunt bij de Nesatindane. 
.. Dit wordt gemarkeerd door een grote steenman. Hier heb je de Kjeragnasen, 
.. een vooruitspringende rots, waar je bijna 1000 m loodrecht naar beneden naar 
.. het wateroppervlak kijkt.
.. Vertical fracture planes (= breukvlakken) are very pronounced in the bedrock 
.. along the sides (= wanden) of Lysefjorden. At the Kjerag cliff the vertical sides 
.. drop nearly 1000 m. 
.. (Because fjord glaciers eroded more at the foot of the fjord sides (= wanden) than
.. higher up, they partly undercut many sides. In this way parts of the fjord sides 
.. became overhanging and generally dropped when the glacier melted.) 
• Ga vervolgens 300 m zuidwaarts naar de Kjeragbolten. Dit is een grote rotsblok
.. ingeklemd in een meters brede spleet.
• Daarna verder zuidoostwaarts naar Storedalen en in dit dal noordoostwaarts 
.. terug richting Øygardstølen.

 



KONGSVOLL *
• 4 uur.
• Lichte wandeling.
• Midden in de Dovrefjell.
• Muskusos-safari in de kaalfjell. Denk aan verrekijker !
• Bezoek eerst het mooie museumpje in Kongsvold Fjeldstue.
.. Men heeft er ook info over dit prachtige gebied. 
• Houd voldoende afstand van de dieren ( lengte voetbalveld ) en
.. vermijd heuveltjes, die je zicht belemmeren.
.. Een solitaire stier kan achter zo'n heuveltje liggen en bij plotselinge
.. confrontatie zonder waarschuwing aanvallen. 
.. ( Er zijn in dat terrein geen bomen om in te klimmen en de topsnelheid
.. van een muskusos is echt veel hoger dan die van een mens. )

• Vanaf Kongsvoll Fjellstue de E6 oversteken en in zuidelijke richting naar de 
.. brug over de Driva rivier.
• Wegwijzers ‘Reinheimhytta’ volgen, 
.. eerst via een steil breed pad door berkenbos omhoog naar het plateau, 
.. dan door het weidse Stroplsjødalen naar de voetbrug over de Kaldvella-rivier.
.. Desgewenst nog een stukje noordwaarts het Kaldvelldalen in naar een hutje. 
• Dezelfde route terug of als alternatief de volgende eenvoudige wilde doorsteek:
.. 1. Loop nog wat verder noordoostwaarts tot aan het meer.
.. 2. Ga daar zuidoostwaarts over de Salenskaret-pas.
.. 3. Volg daarna het beekje naar beneden.
.. 4. Onder aan de voet van de berg buigt de beek noordoostwaarts. 
....... Loop daar zuidwaarts terug naar de hoofdroute. 

 



 



 



MÅBØDALEN (canyon) *
• 3.30 uur. … • Middelzwaar.  …. • Klassieker.
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 31.
.. In de Duitse wandelgids is deze wandeling in 2013 niet meer opgenomen.
.. Ik verwacht dus dat deze wandeling ook uit de ANWB wandelgids bij de
.. volgende druk (2015 ?) zal verdwijnen. 
.. Daarom geef ik hieronder al vast een kopie uit de ANWB-gids.
• De Måbødalen-canyon met de beroemde Vøringsfossen-waterval aan de
.. westrand van de Hardangervidda (vidde = hoogvlakte, bergplateau).
• De Vøringsfossen (valhoogte 149 m) is de grootste, gereguleerde waterval in
.. Noorwegen. Ze stort nog slechts 12 kubieke meter per seconde naar beneden.
.. Vroeger was dat het tienvoud. 
• Op deze wandeling kom je bij de volgende uitzichtpunten:
.. 1. Bij de parkeerplaats Vøringsfossen aan de weg nr. 7
...... Etwa 500 m östlich des Dalbergtunnel ist eine Art Raststätte mit Kiosk. 
...... Kleine ausgetretene Pfade führen direkt zum nur 200m entfernten  Abgrund, 
...... von wo du einen fantastischen Blick ins ins Måbødalen hast.
.. 2. Uitzichtpunt beneden in de canyon aan de voet van de waterval.
• Aan de bovenrand van de canyon bij het Fossli Hotell zijn nog 2 uitzichtpunten,
.. maar die zitten niet in deze wandelroute. Ga daar vooraf met de auto kijken. 

 Canyons eroded by glacial rivers (= smeltwaterrivieren):
The canyon at Vøringsfossen waterfall is a typical narrow river-eroded canyon
with steep, partly vertical sides (= wanden).
The canyon is eroded in the floor at the mouth of the wide glacially-formed
Sysendalen valley on the Hardangervidda mountain plateau.
The dimension of this canyon is very large considering
1. the relatively small river that flows through the canyon and
2. the short time (less than 10 000 years) that the river has flowed there following 
glaciation.
The fact that several other over-dimensioned canyons are dry today 
(for example Jutulhogget dry canyon in Østerdalen valley) gives indication that 
many were mainly eroded by glacial rivers. The bedrock is too tough and the 
postglacial time (time after deglaciation) has been too short to allow the for-
mation of the deepest canyons.
Because many meltwater rivers at that time had an abnormally high 
water discharge (waterafvoer) and flowed in tunnels under glaciers, they had an
abnormally high erosive power. The Jutulhogget dry canyon is the best evidence 
of the magnitude of this power. 



 



 



 



 



MOLDEN * (bij de Lustrafjorden)

• 4 uur.
• Middelzwaar. 
• Wandeling naar meerdere "utsiktspunkter" hoog boven de Lustrafjorden
.. (de binnenste arm van de Sognefjorden).
• In Dumont Wanderführer Norwegen 2013 is deze wandeling als nieuwe
.. toegevoegd aan de collectie. Ik verwacht daarom dat hij in de volgende 
.. druk van ANWB wandelgids Noorwegen ook zal verschijnen.
.. Ter overbrugging geef ik daarom hier tijdelijk een kopie uit de Duitse
.. wandelgids.
• Er zijn bovenaan drie uitzichtpunten:
.. - 1. het westelijke topje (de steenman), 
.. - 2. het oostelijke topje (de radiomast), 
.. - 3. enkele honderden meters noordwaarts. 

• De wandeling omhoog levert al twee uitzichtpunten op:
.. - Het eerste al na een half uur: Skjoldnaklanten.
.. - Het tweede bij de verlaten seter Svarthiller.
• Boven op het plateau zijn drie uitzichtpunten:
.. 1. Op het westelijke topje ( de steenman). Hier kijk je mooi westwaarts naar de 
...... sneeuwbedekte bergen van Breheimen. 
.. 2. Bij het oostelijke topje ( de radiomast). Hier moet je een tiental meters oost-
...... waarts lopen. Je kunt dan steil naar beneden kijken, naar enkele huisjes en 
...... een weggetje. Deze top heeft ook mooie vergezichten over de Lustrafjorden.
.. 3. Wandel tot slot enkele honderden meters noordwaarts.
...... Daar heb je een mooi panorama over de seter Oppneimshaugen en de 
......Gaupnefjorden met Gaupne.  

 



 



 



 



ORMTJERNKAMPEN *
• 3.45 uur.
• Middelzwaar. 
• In Gausdal Vestfjellet ( Soms Huldreheimen genoemd ).
... Het is de fjell ten oosten van Jotunheimen.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 17.
• Dit "postzegeltje natuur" was in het verleden tot nationaal park gemaakt 
.. vanwege haar oerwoudachtig bos (Fijnsparrenbos). 
• Men heeft Ormtjernkampen Nasjonalpark vergroot met wat andere
.. natuurgebiedjes en toen de naam gewijzigd in Langsua Nasjonalpark.
• Rijd over de 204 naar Holsbrua. 

• Om een goede indruk te krijgen van het oerwoudachtig karakter moet je de auto
.. even parkeren bij de slagboom van de privé-tolweg Ormtjernwegen.
• Loop hier meteen noordwaarts een stukje het bos in. 
.. Er is geen pad en de liggende boomlijken maken het lopen moeilijk. 
.. Denk aan kompas, want je bent snel gedesoriënteerd !
• Rijd vervolgens over het privé-tolweggetje naar Ormtjernsætra. 
.. (Dit stuk kun je desgewenst ook fietsen).
• Voorbij het Ormtjernet-meertje begint rechts het pad bij de Ormtjernbekken-
.. beek. Vul hier eerst de veldflessen, want boven op de kamp (= ronde bergtop) is
.. geen water !
• De route slingert langs kriskras liggende stammen. De ruige kruid- en struiklaag
.. maakt het lopen buiten het pad nauwelijks mogelijk.
• Het zadel tussen Ormtjernkampen en Dokkampen is met veen bedekt en aan de
.. voet van de Dokkampen ligt een meertje.
• Een steen geeft de plaats aan, waar het pad oostwaarts de Ormtjernkampen op.. gaat.
• Na een tijdje oostwaarts gelopen te hebben, buigt het pad zuidwaarts naar de.. top.  

 



Er zijn drie vegetatiegordels in Ormtjernkampen:

1. Naaldbos:
Dit is oerbosachtig. 
De Fijnspar (Picea abies subsp. obovata) is laat het gebied binnengedrongen en 
heeft de Grove den (Pinus sylvestris) weg-geconcurreerd.
De Grove den bleef slechts over op die plaatsen, die te droog waren voor de 
Fijnspar. Hier en daar zie je nog een bijna-dode Grove den staan. Er is geen 
verjonging meer om hem heen.
Bij het verlaten van het naaldbos komen we in de fjell en wel in:

2. Fjellberkenbos (Ook wel subalpine zone genoemd). 
De Fjellberk (Betula pubescens subsp. Czerepanovii) is een ondersoort van de 
Zachte berk.
Als de Fjellberk in de luwte staat , wordt hij recht, maar hier net onder de 
bosgrens is hij dikwijls krom en gedraaid. (Definitie bosgrens = daar, waar er 
meer dan 30 m tussen 3 m hoge bomen komt.) 
Alleen aan de zuidzijde van Dokkampen zie je een complete Berkengordel. 
In het Fjellberkenbos is de temperatuur al zo laag, dat naaldbomen problemen 
krijgen met het ontkiemen. 
Toch staan er hier nog enige Fijnsparren. Dit komt, omdat de Fijnspar, in 
tegenstelling tot de Grove den, zich ook door wortelschot van de laagste takken 
kan vermeerderen. Je krijgt dan een cirkelvormig groepje bomen met tenslotte 
een opening in het midden. Dat is de plaats, waar eens de moeder stond. (Het is 
dus vegetatieve vermeerdering). 
Bij het passeren van de bosgrens komen we in de onderste zone van de kaalfjell:

3. Onderste alpiene zone.
Deze is hier klein. Ze wordt beheerst door struiken (Dwergberk) en Heidesoorten
(Kraaihei + Alpenberedruif).

 



PREIKESTOLEN *
• 3.15 uur.
• Licht/middelzwaar.
• Klassieker.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 44.
• Bij Stavanger.

• Preikestolen = de preekstoel, een vooruitspringende rots.
• Mooie wandeling naar de rots-preekstoel, met een uitzichtpunt op 600 m hoogte 
.. boven de Lysefjorden. 
.. Deze preekstoel is een nagenoeg horizontaal bovenvlak 25 x 25 m met aan drie 
.. zijden loodrechte wanden. 
.. The sharp edges between the vertical sides ( = wanden) and between the sides 
.. and the top surface indicate that the Prekestolen was not formed by a glacier. 
.. The smooth sides represent fracture planes (breukvlakken) that resulted from 
.. large rock-blocks dropping along vertical fracture planes and leaving only the 
.. pulpit protruding (vooruitstekend).
.. ( Because fjord glaciers eroded more at the foot of the fjord sides (= wanden) 
.. than higher up, they partly undercut many sides. In this way parts of the 
.. fjord sides became overhanging and generally dropped when the glacier melted.) 
• Bovenop heb je een prachtig uitzicht over de fjord. Sommigen gaan bij de rand
.. zitten of liggen. Doe dat alleen als je honderd procent 'schwindelfrei ' bent. 
• Het allermooiste uitzicht biedt een boven de preekstoel gelegen hellingterras. 
.. Het is via een trap te bereiken. 
• Ik heb toentertijd van deze lijnwandeling een lus gemaakt door over het ruiter-
.. pad terug te lopen. 

 



ROHOLTFJELLET *
• 5 uur
• Middelzware wandeling. 
• Ten noorden van het Nisser-meer.
• Rijd naar de parkeerplaats bij de skytebane aan de weg Vrådal - Kviteseid.
.. Er staat daar een bordje met Roholtfjellet.

• Loop vanaf de parkeerplaats westwaarts naar het Presttjønn-meertje en verder 
.. naar het uitzichtpunt op de Roholtfjellet Øst (1005 m).
• Ga daarna ook even 150 m zuidwaarts naar de plateaurand voor een tweede
.. uitzichtpunt.
• Vervolgens loop je verder westwaarts tussen de Roholttjønnan-meertjes door.
• Daar voorbij sla je rechtsaf en keer je over het noordelijke pad terug naar Såta.
• Vervolgens opnieuw over het noordelijke pad naar de parkeerplaats. 

 



ROMSDALEN *
• 3 uur.
• Lichte wandeling. 
• Wild dal bij Åndalsnes met de steile, hoge Trollveggen ( de Trolwand).
.. Het is Europa's hoogste klif: ongeveer 1100 m van voet tot top.
.. Ze behoort tot het bergmassief Trolltindane ( de Trolpieken)
• Je wandelt over een pad langs de rivier aan de voet van de rotswand.
• Wandel niet over dit pad na regen; dan is het te glad.
• De wandelroute is schaars met rode plankjes gemarkeerd.
.. Dat is eigenlijk niet nodig. Je hoeft de rivier maar te volgen.

 
• Bij de aanduiding E 136 is de doorgetrokken rode lijn de weg en de zwarte de spoorlijn. 
• De spoorlijn steekt bij de Skjervebrua (drechtsonder) de rivier over.
• Daar ben je op ca 50 m boven zeeniveau.
.. Middenonder zie je het Utsiktspunkt van de Trollveggen-wandeling op 1536 m. 
.. Het hoogteverschil tussen de dalbodem en het uitzichtpunt boven is hier dus bijna 1500 m.  



RUNDE * (Vogeleiland)
• 3.30 uur zuivere looptijd, maar je hebt een hele dag nodig, al kijkend 
.. naar de vogels.
• Lichte wandeling.
• Klassieker.
• Vogeleiland (goed bereikbaar door brug) ten zuidwesten van Ålesund.
• Het eiland heeft een steile kust met zeevogelbroedplaatsen. 
.. De wandeling daar naar toe is voor iedereen mooi, dus niet alleen voor
.. vogelaars.
• Let op! Beste tijd is half juni tot eind juli. 
.. Later in de zomer zijn veel broedvogels weer naar zee.
• Rother Wanderführer: Norwegen - Mitte, Tour 5
• Ook informatie bij de camping in Goksøyr.
• Liefst laarzen aan vanwege het sprei-hoogveen. 
.. Dit is hoogveen dat als een sprei over heuvelachtig terrein ligt. 
.. Het bedekt niet alleen depressies en vlaktes, maar ook hellingen. 
.. Je ziet het op veel plaatsen aan de regenrijke westkust. 
• Op dit eiland zijn veel zeevogels, maar het aantal soorten is gering. 
.. In de tabel hieronder staan de belangrijksten. 
.. ( De aantallen fluctueren van jaar tot jaar ! )

........................ Naam ........ PParen

- Papegaaiduiker (Fratercula arctica) ......... 100.000

- Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla).. ......... 50.000

- Zeekoet (Uria aalge) ......... 8.000

- Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis) ......... 5.500

- Alk (Alca torda) ......... 3.000

- Jan-van-gent (Morus bassanus), ......... 3.100

- Kuifaalscholver (Stictocarbo aristotelis) ......... 1.500

- Grote jager (Stercorarius skua) ......... 50

- Zeearend (Haliaeetus albicilla) ......... 20

• Vanwege de vooruitgeschoven ligging van het eiland heb je hier vogelsoorten
.. die hun voedsel uit zee halen. Ze vinden in de steile rotswanden geschikte
.. broedplaatsen. 
• Bij de 'afsteker' Kaldekloven klim je in een kwartier 180 hm naar beneden.
.. Daar onderaan vlak bij de vogels en het water, is een heel aparte ervaring.
• Bij de 'afsteker' Runde fyr loop je in een kwartier 100 hm omlaag naar de
.. vuurtoren. Daar zijn meerdere observatieposten:
.. - Een ervan is Krykkjehola. In deze grote brandingsgrot broeden Drieteen-
.... meeuwen. ( Krykkje = Drieteenmeeuw . . hol = grot )
.. - Een ander goed punt is de metalen romp van de vroegere vuurtoren.
.... Daar komen de vogels rakelings langs gevlogen. 



 



 



 



 



 



SKJENEGGE *
• 3.45 uur.
• Licht/middelzwaar. 
• Rother Wanderführer: Norwegen (Jotunheimen - Rondane), Tour 26
.. (zie de twee gekopieerde pagina's hieronder) 
• Aan de zuidrand van Jotunheimen.
• Twee bekende 'Utsikten' op een relatief gemakkelijk bereikbare kam.

• Volg de richting Utsikten/Yksendalsbu.
• Na ongeveer 1 km moet je het roodgemarkeerde pad verlaten en rechtsaf
.. over een ander pad omhoog gaan. 
.. Wie echter bij vergissing rechtdoor het Vennisstøldalen in gaat, wordt mis-
.. schien getrakteerd op halftamme rendieren op de sneeuwvlekken.
.. (Ze staan daar graag om de lastige insekten te ontlopen). 
• Het eerste Utsikten is op 1518 m.
• Vanaf daar kun je een 'afsteker' maken op en neer naar het hoogste punt op de
.. Skjenegge-kam (1607 m).
• Bij Utsikten 1518 m loop je een stukje terug (noordwaarts) en vervolgens
.. zuidwestwaarts naar het tweede Utsikten op 1491 m.
• Tot slot daal je af naar Tyinholmen.  

 



 



 



STORFJELLET *
• 5 uur. 
• Middelzware wandeling.
• Ten noorden van Geiranger.
• Het ANWB-boekje heeft een erg lange, zware wandeling in de kaalfjell 
.. ( wandeling 14). Mijn route is mooier en minder lang.
• Het is een rondwandeling tussen Kaldhusseter en de Zakariasdammen.
• Je loopt eerst over de schouder van Storfjellet. Daar heb je een mooi
.. uitzichtpunt ( Flyene) en een puinkegel (bestaande uit grote blokken). 
.. Op de terugweg door de dalen kom je bij de Zakariasdammen ( met 
.. diepe rivierkloof) en vervolgens langs het Onilsavatnet-meer.
• Rijd met de auto langs het Onilsavatnet naar boerderij Kaldhusdalen
.. (deze ligt ongeveer 1 km het gelijknamige dal in). 
.. Parkeer de auto enkele honderden meters voorbij de boerderij in de 
.. berm van de weg

• Loop zuidwaarts over de vrijwel autoloze weg naar Kaldhusseter.
• Wandel achter de seter noordwaarts omhoog onder de elektriciteitspalen.
• Na 1 uur (en 200 hoogtemeters) kom je bij het uitzichtpunt Flyene.
.. Je kijkt hier mooi op het Onilsavatnet-meer.
• Iets verderop passeer je een puinkegel en uiteindelijk bereik je de weg naar de
.. Zakariasdammen. Loop even rechtsaf naar die dam toe om er rond te kijken. 
• Loop daarna terug en sla rechtsaf naar het huisje Øyna onder bij de rivier.
.. Steek de rivier over en volg het paadje. Bij de weg aangekomen rechtsaf.
.. Na 1 ½ km linksaf Kaldhusdalen in. Hier staat voorbij de boerderij de auto. 

 



STORLIDALEN * 
• 5 uur.
• Zwaar. 
• Ten westen van Oppdal in Trollheimen.
• Mooie rondwandeling door Fjellberkenbos en kaalfjell naar Vassendsetra
.. aan het Gjevillvatnet-meer.

• Ten westen van Vassendsetra lopen halftamme rendieren.
.. Ze staan graag op de sneeuwveldjes om lastige insekten te ontlopen. 
• Er is een flinke edelhertpopulatie in het Storlidalen.
.. Tegen de avondschemering verlaten ze de hellingbossen en krijg je ze te zien. 

 



 



 



SVELLNOSBREEN *
• 7 uur.
• Middelzware wandeling.
• Vanuit Spiterstulen Turisthytte In Midden-Jotunheimen.
• Periode: 23 juni - eind augustus (controleer deze data ! )
• Informatie: turistkontor Lom.
• Dit is een gletsjerwandeling onder leiding van gidsen.

• Eerst loop je vanuit Spiterstulen Turisthytte in een groep naar het gletsjerfront
.. (= het uiteinde van de gletsjer).
• Daarna wandel je aan een lang touw onder leiding van een gids door een
.. doolhof van ijstorens. 
• Heb je dit nog nooit gedaan, dan kan ik het je warm aanbevelen.
• Denk aan handschoenen, muts, zonnebril en zonnecrème.
.. Noodzakelijke crampons (klimijzers) en touwen worden door de gidsen verzorgd.
• It's a walk in blue ice where you experience tall ice formations and deep 
.. crevasses (= gletsjerspleten). 
• Bring food and something to drink, and extra clothing to change if you get wet. 

 



TOVDAL *
• Tijdsduur naar wens: 5 uur of minder.
• Lichte wandeling. 
• Ten oosten van Setesdal.
• Wandeling heen en terug door het Boven-Tovdal.
• Deze erg mooie wandeling is alleen bekend bij Noorse natuurliefhebbers.
• Een uniek wildernisgebied, met een mooi mengsel van 
.. oerbos (op de hellingen), oude seters en rivier met waterval.
• De rivier stroomt er nog vrij en er is nog geen lelijke bosbouwweg 
.. aangelegd.
• De waterval heet Rjukanfossen (= de rokende waterval).
• Mooie flora en fauna. Bevers en elanden waren ook overdag te zien. 

• Startpunt is de parkeerplaats aan het einde van de weg bij boerderij Dale.
• Je wandelt aan de westkant van de rivier over een paadje noordwaarts.
.. Start at the information board, and cross the bridges. 
.. Follow the red marks alongside the river up to Årdalen Nature Reserve. 
.. Remember to close any gates you pass. 
• Na korte tijd steek je over een stokkebro (= boomstambrug) de rivierkloof 
.. over en wandel je aan de oostkant verder. 
• Voorbij Videstøyl maak je een wilde doorsteek langs de rivier stroomopwaarts.
. Het is geen moeilijk terrein en orientatie is ook eenvoudig!
• Het keerpunt kun je naar eigen wens leggen.  





TROLLVEGGEN *
• 5 uur.
• Zwaar (Alpien terrein; meer dan 800 m stijging). 
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 11.
• Naar de bovenrand van de Trollveggen (de Trolwand).
.. Het is Europa's hoogste klif: ongeveer 1100 m van voet tot top.
.. Ze behoort tot het bergmassief Trolltindane ( de Trolpieken)

• Je loopt vanaf Stigrøra boven bij de Trollstigen ( 701 m hoogte) naar 
.. de bovenrand van de Trollveggen (= de Trolwand) ( 1536 m hoogte)
.. Je stijgt geleidelijk meer dan 800 m, 
• Een prachtige maar zware wandeling in alpien landschap.
• Deze wandeling is alleen mogelijk bij goed weer en goed zicht. 
.. In dit gebied is dat zelden het geval !
• Je kunt deze wandeling vergelijken met de Kjerag-wandeling. 
.. In beide gevallen loop je naar de bovenrand van een steile, hoge dalwand.
.. Bij de Kjerag is het dal later overstroomd door de zee en is nu een fjord: de 
.. Lysefjorden. Bij Romsdalen kwam de zee niet zo ver en bleef er een wild dal
.. met de dalbodem op ongeveer 50 m boven zeeniveau. 
• Bij het uitzichtpunt boven, kijk je bijna loodrecht naar beneden in dat wilde
.. Romsdalen.
.. (Bij de Romsdalen-wandeling doe je het omgekeerde. Daar kijk je omhoog.) 

 



 



 



UTLADALEN *
• Naar keuze: tussen 3.30 uur en 5.45 uur.
• 3.30 uur = lichte wandeling; 5.45 uur = middelzwaar. 
• ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 24 (betere variant).
• Klassieker.
• West-Jotunheimen.
• Utladalen is een wild dal met hangende zijdalen en die hebben
.. allemaal een waterval. De grootste is: 
.. Vettisfossen ( Noorwegens hoogste, ongereguleerde waterval). 

• Walking from Hjelle up to Vettisfossen. 
.. The road passes through Vetti and crosses the Utla river on four bridges.
.. The walking path ends at one of Norway's tallest waterfalls, Vettisfossen. 
.. The waterfall has a single drop of 272 metres. This is the highest waterfall in 
.. Norway which is not regulated through a hydroelectric power station. 
• De hele rondwandeling uit het gidsje is 7.30 uur en zwaar ! Niet doen. 
.. - Je kunt beter heen en weer naar de voet van de waterval lopen (Totaal 3.30 uur) 
.. - plus de 'afsteker' maken op en neer naar Vettismorki, het mooie Fjell-
.... dennenbos, om de waterval van bovenaf te bekijken (Totaal = 2.15 uur)
.. - Deze twee deeltrajecten opgeteld wordt dan 5.45 uur. 

 



VASSFARET *
• 5.30 uur.
• Middelzware wandeling ? 
• Ten oosten van Hallingdal.
• zie : Vassfaret Nature Trail. 
.. Deze Engelstalige brochure was verkrijgbaar in Flå, iets ten noorden van
.. het Kröderen-meer.

• Vassfaret is een mooie boswildernis met ook veentjes, rotspartijen en meren.
• Hier leefde de laatste berenstam van Noorwegen.
• Het bos bestaat hoofdzakelijk uit Blauwe bosbes-Fijnsparrenbos. 
De kruidlaag wordt gedomineerd door Blauwe bosbes en kleine varen-soorten.
Daartussen staan Rode bosbes en Bochtige smele.
• Toen men in Noorwegen nationale parken ging maken, zocht men ook een gaaf 
naaldbosgebied. Dan kom je al snel bij Vassfaret. Er zou dan wel grond onteigend 
moeten worden. Dat was politiek gezien een brug te ver. In Noorwegen zijn daardoor
alle nationale parken aangelegd in gebieden die al in bezit van de overheid waren. 
Ze liggen grotendeels in de fjell, dus bóven de productieve naaldboszone.
En slechts enkelen eronder. Zie hiervoor de wandelingen Ormtjernkampen en 
Gutulia. Dit is erg jammer, want de moderne bosbouw dendert met haar 
verwoestende kapvlakten in hoog tempo over het land.  

 



VIGLESDALEN *
• 4 uur (Heen en weer over hetzelfde pad naar Viglesdalshytta).
.. (De cirkel via Åbudalen duurt 5 uur, maar vereist laarzen. Daar ligt 
.. sprei-hoogveen, dus erg nat pad). 
• Lichte wandeling.
• In de buurt van Stavanger. 
• Informatie turistkontor Stavanger.

• De wandeling voert over een oud weggetje van Nes naar Viglesdalhytta en terug. 
• Na een uur komen we bij de Hiafossen-waterval.
.. (Aan de andere zijde van de rivier zie je de verlaten Hia-boerderij.) 
• De route vervolgt over een oude stenen brug en verder langs de noordzijde van 
.. het Viglesdalsvatnet-meer. Hier bevindt zich een enorme puinhelling. 
. Doordat het gesteente erg hard is, braken de omlaag denderende blokken bijna
.. niet. Sommigen bleven zo groot als een huis. Een dramatisch landschap.
.. Opvallend is, dat de kleinste blokken boven op de helling liggen en de grootsten
.. onder aan de basis. Dit komt omdat de groten veel gemakkelijker over alles 
.. heen rollen.
.. Sommigen bereiken zelfs het midden van het meer. Dit laatste is waar-
.. schijnlijk het gevolg van dat ze op een toenmalige gletsjertong vielen. 
• Waar de rivier in het meer uitmondt, komt het water tot rust en vormt dus een
.. delta. Hierop zien we nog oude geulen liggen. 
• Viglesdalshytta heeft 2 open hutten: een oude en een nieuwe. Zie het verschil. 
• Viglesdalen en haar zijdalen zijn langdurig vergletsjerd geweest. Ze hebben dan
.. ook een U-vormig dwarsprofiel met een brede dalbodem en steile zijwanden.
.. In die zijdalen, bijvoorbeeld Rausdalen lag een kleinere gletsjer, die minder diep
.. uitschuurde. Er ontstaat dan een hangend dal.
.. Het beekje is nu bezig met het maken van een aanpassingskloof.
.. Hangende dalen zijn er talloze in Noorwegen. 
.. Denk bijvoorbeeld aan de Leirungsdalen-wandeling.  

 



ZUID-NOORWEGENS
MOOISTE DAGWANDELINGEN
Op dit moment (2014) bestaat mijn colectie uit 52 wandelingen.
( Zie onderstaande kaart en tabel )

Ze hebben de volgende karakteristieken:
• Begin- en eindpunt: is de geparkeerde auto. 
• Moeilijkheidsgraad: maximaal 500 hoogtemeters klimmen; dus licht tot
.. middelzwaar, (Slechts een enkele keer iets zwaarder zoals bijv. Besseggen) 
• Tijdsduur: maximaal 5 uur zuivere looptijd (Er zijn ook aantal kortere ! ).
.. Bij 5 uur zuivere looptijd heb je met pauzes erbij ongeveer 8 uur nodig. 
.. Wie dus om 10.00 uur aanloopt, is rond 18.00 uur terug.

In de collectie zitten populaire dagtochtjes als:
- Preikestolen = de preekstoel 
- Besseggen = de Bess-graat,
- Gaustatoppen = de Gausta-top,
- Kjerag ,
- Galdhøpiggen = de Galdhø-piek, 
- Bergen ,
- Aurlandsdalen = het Aurlandsdal, 
Daarnaast zijn er minder bekende, die er soms nauwelijks voor onder doen.



. Zuid-Noorwegens mooiste dagwandelingen.

 



  Åmotan *   ANWB 8

 

  Leirungsdalen

  Aurlandsdalen 1 *   ANWB 27   Liomseter

  Aurlandsdalen 2 *   ANWB 28   Lom   ANWB 21

  Austerdalsbreen *  ANWB 18   Måbødalen *   ANWB 31

  Bergen * (stad)   ANWB 29   Månafossen   Rother 46

  Berger (dorpje)   Molden *

  Besseggen *   ANWB 22   Mølmannsdalen

   Bødalen *   Ormtjernkampen *   Rother 17

  Bukkelægret   ANWB 23   Preikestolen *   Rother 44

  Elgå   Ringebufjellet   ANWB 2

  Erdalen   Roholtfjellet *

  Finse   ANWB 33   Romsdalen *

  Flåmsdalen *   Rother 31   Runde *

  Fokstumyra *   Skjenegge *

  Galdhøpiggen *   Skomakarnibbå

  Gaustatoppen *   Rother 9   Spåtind   ANWB 25

  Geiranger   Storfjellet *

  Glitra *   Storlidalen *

 Glomsdalen   Straumbu

  Gutulia *   Svellnosbreen *

  Hemsedal   ANWB 35   Tovdal *

  Husedalen *   Rother 36   Trollveggen *   ANWB 11

  Jonsknuten   Utladalen *   ANWB 24

  Kjerag *  Rother 45   Vassfaret *

  Kongsvoll *   Viglesdalen *

  Lærdalen   Vingelen

•  ANWB 8    =   ANWB Wandelgids: Noorwegen, route 8
    Rother 9   =   Rother Wanderführer: Norwegen - Süd, Tour 9

• De 32 wandelingen met een * zijn de "allermooiste" pareltjes. 
..  Alleen deze 32  worden hier in de PDF  gekopieerd.

 
 



Ordening van de wandelingen.
Is het mogelijk de wandelingen te groeperen, zodat je uit enigszins gelijkende
er enkele kunt kiezen? Dat is moeilijk, maar hier volgt een poging.

Uitzichtpunt hoog boven een fjord:

- Preikestolen * (bij Stavanger).
- Molden * (bij de Sognefjorden).
- Kjerag * (bij Stavanger).
- Skomakarnibbå (bij Stavanger).

Kjerag is de laatste jaren ook zeer populair geworden.
Ik persoonlijk vind echter de wandeling over het ruige Kjeragplateau ( veel 
gladgeschuurde rots en weinig vegetatie)  minder mooi dan de andere drie.

Uitzichtpunt in alpien landschap:

- Galdhøpiggen * (Centraal-Jotunheimen).
- Besseggen * (Zuidoost-Jotunheimen).
- Skjenegge * (Zuid-Jotunheimen). 
- Trollveggen * ( bij de Trollstigen bij Åndalsnes).

(Alpien landschap betekent met pieken en graten tussen 
cirques ( karen) met steile achterwanden.
Een uitgesproken voorbeeld hiervan is Galdhøpiggen *.
De andere drie liggen aan de rand van het alpien gebied en zijn
daardoor niet extreem.)



Overige uitzichtpunten:
(dus niet bij een fjord en niet in alpien terrein)

Van noord naar zuid:
- Vingelen (ten zuidwesten van Røros).
- Straumbu (Oost-Rondane).
- Ormtjernkampen * ( Gausdal Vestfjellet) 
- Spåtind ( Gausdal Vestfjellet).
- Hemsedal (ten noordwesten van Gol ).
- Bergen * (stad aan de westkust).
- Gaustatoppen * (ten zuiden van Rjukan).
- Jonsknuten (ten westen van Kongsberg).
- Roholtfjellet * (ten noorden van het Nisser-meer).

Wilde dalen: (meestal met waterval(len)

Van noord naar zuid:
- Romsdalen * (bij Åndalsnes).
- Åmotan * (noordrand Dovrefjell): 3 watervallen
- Utladalen * (West-Jotunheimen): hoogste, ongereguleerde waterval.
- Aurlandsdalen * 1 en 2 (ten zuidoosten van de Sognefjorden)
- Måbødalen * (westrand Hardangervidda); Grootste, gereguleerde waterval.
- Husedalen * (westrand Hardangervidda): 4 grote watervallen.

Veel of bijzonder bos:

Van noord naar zuid:
- Glitra * ( Ottadalen): fjelloerbos.
- Ormtjernkampen * ( Gausdal Vestfjellet): oerbosachtig.
- Gutulia * Nasjonalpark ( ten oosten van het Femunden-meer): stukjes oerbos.
- Vassfaret * (ten oosten van Hallingdal): natuurreservaat met natuurbos.
- Jonsknuten (ten zuiden van Kongsberg): productiebos.
- Roholtfjellet * (ten noorden van het Nisser-meer): productiebos.

Over een grote puinhelling:

- Viglesdalen * (bij Stavanger); Onbegroeid.
- Romsdalen * (bij Åndalsnes); Begroeid. 



Naar (en op) een gletsjer:

- Bødalen * (noordzijde Jostedalsbreen).
- Austerdalsbreen * (zuidzijde Jostedalsbreen).
- Galdhøpiggen * (Centraal-Jotunheimen).
- Svellnosbreen * (Centraal-Jotunheimen).
Bij de eerste twee wandel je naar het gletsjerfront (= uiteinde v.d. gletsjer).
Bij de laatste twee loop je ook op de gletsjer.

Over een esker (= smeltwaterrug):

- Mølmannsdalen (ten oosten van Røros)

Vogel- en zoogdierobservaties:

- Runde * (vogeleiland bij Ålesund ).
- Kongsvoll * ( Dovrefjell ): muskusossen.
- Fokstumyra * ( Dovrefjell ): vogels en elanden.
- Leirungsdalen ( Oost-Jotunheimen ): halftamme rendieren (en kramsvogels).
- Liomseter ( in de Gausdal Vestfjellet): elanden.
- Gutulia NP * ( ten oosten van het Femunden-meer): halftamme rendieren.
- Tovdal * ( ten oosten van Setesdal ): bevers en elanden.

Cultuurhistorie: 

- Lom (ten noorden van Jotunheimen): oud irrigatiesysteem.
- Lærdalen (ten oosten van de Sognefjorden): oude postweg.
- Jonsknuten (ten westen van Kongsberg): oude zilvermijnen.

 

 
 

 



Zitten er bij de volgende wandelingen mooie  ? 
ANWB Wandelgids: Noorwegen: 
• Route 12: Tussen hoge bergtoppen 
(Via hooggelegen dalen om de Kammen heen )
(ten zuid-westen van Åndalsnes) (5uur) (middelzwaar)

Rother Wanderführer: Norwegen (Jotunheimen-Rondane)
• Tour 6: Sognefjellshytta - Vetle Utladalen
(West-Jotunheimen) (5.45 uur) (middelzwaar)
• Tour 23: Heimdalsmunnen- Søre Brurskardknappen
(Ten zuidoosten van Jotunheimen) (5 uur) (middelzwaar)

Rother Wanderführer: Norwegen Mitte
• Tour 19: Molde Varden - Skihytta - Tusenårsvarden
( Ten westen van Molde) (3.30 uur) (lichte wandeling) 
• Tour 37: Synnerdalen -Forollhogna
(Tussen Berkåk (aan de E6 ) en Røros) (5 uur) (middelzwaar)

 
 


	ZUID-NOORWEGENS MOOISTE DAGWANDELINGEN
	ÅMOTAN *
	AURLANDSDALEN 2 *
	AUSTERDALSBREEN *
	BERGEN *
	BESSEGGEN *
	BØDALEN *
	FLÅMSDALEN
	FOKSTUMYRA *
	GALDHØPIGGEN *
	GAUSTATOPPEN *
	GLITRA *
	GUTULIA * Nasjonalpark
	HUSEDALEN * (bij Kinsarvik)
	KJERAG *
	KONGSVOLL *
	MÅBØDALEN (canyon) *
	MOLDEN * (bij de Lustrafjorden)
	ORMTJERNKAMPEN *
	PREIKESTOLEN *
	ROHOLTFJELLET *
	ROMSDALEN *
	RUNDE * (Vogeleiland)
	SKJENEGGE *
	STORFJELLET *
	STORLIDALEN * 
	SVELLNOSBREEN *
	TOVDAL *
	TROLLVEGGEN *
	UTLADALEN *
	VASSFARET *
	VIGLESDALEN *
	ZUID-NOORWEGENS MOOISTE DAGWANDELINGEN

