
 

Jotunheimens ultimate dagstur - Svartdalen 

Beskrivelse: 
Denne dagsturen inneholder 2 båtturer, en flott fottur og 1 buss tilbake. 

Ta MB Bitihorn om morgenen fra Bygdin til Torfinsbu (45 min). Torfinsbu 

er en DNT selvbetjeningshytte. Derfra er det merket sti nordover 

gjennom Svartdalen. Lett oppstigning fra Torfinsbu og du passerer gamle 

leirplasser som var i bruk av tyske og østeriske alpejeger som lå her og 

trente på fjellkrigføring i 1942 og 1943. 

I Svartdalen har du utsyn mot de høye tindene Torfinnstinden (2119moh), 

Kvitskartind (2193 moh), Mesmogtinden (2260moh) og Svartdalspiggen på 

vestsiden og Kalveholotinden (2019 moh), Leirungskampen (2079 moh) og 

Store Knutsholstinden (2341 moh) på østsiden.  

Stien går i bunnen av dalen langs Svartdalstjernene og er litt steinete noen 

plasser. Litt bratt nedstigning til Gjendebu. Gjendebu er en betjent DNT 

hytte. Fotturen tar ca. 5 timer. Ta så båten på den irrgrønne Gjende til 

Gjendesheim (50 min). Der venter en korresponderende buss som tar deg 

tilbake til Bygdin. 

Du er tilbake ca. 18.00. 
 

Praktisk info: 
NB - Sjekk ruter for dagen du vil ta turen, forhåndsbestilling kan være lurt: 

Bestill båtbilletter på www.jvb.no og www.gjende.no  

Busstider: www.valdresekspressen.no  

 

Med rutetider pr. juni 2018 har du 6 ½ time på fotturen som er god tid. 

Ta med kart, matpakke/termos, gode fjellstøvler og litt ekstra klær. 

 

OMRÅDE: Jotunheimen 
 

TURTYPE: Båt og fottur 
 

PASSER FOR: 
Voksne / store 

barn 
 

SESONG: 29.06 – 16.09 
 

LENGDE: Fottur 13 km 
 

VARIGHET: 9 timer totalt 
 

GRADERING: Middels 
   
 NYTTIGE LENKER: 
 www.ut.no  

https://outtt.com/  

 
(Klikk på kartet for å se ruten på 

norgeskart.no) 
 VEIBESKRIVELSE: 
 Hotellet på Google Maps 

Buss: 
www.valdresekspressen.no 
www.opplandstrafikk.no 

Bygdin – båt – Torfinsbu – sti – 

Gjendebu – båt – Gjendesheim 

– buss – Bygdin. 
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nb: kartet er ikke i korrekt målestokk 
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