
Besseggen – populær heldagstur  

Beskrivelse: 
Det er gode grunner til at Besseggen er en av landets mest populære turer. 

Den fantastiske utsikten over ville Jotunheimen og de bratte passasjene gir en 

god følelse av mestring. Turen er ikke spesielt vanskelig eller veldig utsatt, men 

gir likevel en luftig følelse med det grønne Gjende 400 meter lenger ned på 

sørsiden siden, og det dypblå Bessvatnet på nordsiden. 

Besseggen ligger på nordsiden av innsjøen Gjende (984moh.) 

• Et alternativ er å ta båten fra Gjendesheim til Memurubu og gå tilbake over 

Gjendesheim. En fin tur som kombinerer båt og fottur.  

• Et annet alternativ er å starte fra Bessheim. Ta merket sti opp til 

Bessvatnet og gå umerket sti på nordsiden av vannet til du kommer til 

«bandet» - starten på Besseggen.  

• Derfra går du eggen opp og kan da velge å gå ned til Bessheim eller 

Gjendesheim.  

Med disse forslagene går du eggen oppover og det kan oppleves mindre luftig 

enn om du går andre veien. Besseggen er 16 kilometer lang, og det høyeste 

punktet ligger på 1743 moh. Hovedsesongen for Besseggen-trafikken er juli og 

august og de første helgene i september. Besseggen kan du ofte gå tidlig i 

sesongen, og til langt ut på høsten. Beregn rundt 8 timer på hele turen. 
  

Praktisk info, mer informasjon på www.besseggen.net 
NB - Det anbefales å kjøpe båtbillett på forhånd på www.gjende.no. 

Gode fjellstøvler, kart over området, matpakke/termos. Været kan skifte fort, 

ta med klær etter værmelding. Ta med litt ekstra vind- og vanntett yttertøy 

samt ullgenser. Beregn god tid til parkering av bil på Reisvangen (1 km fra 

Gjendesheim).  

 

OMRÅDE: Jotunheimen 

TURTYPE: Båttur - Fottur 

PASSER FOR: 
Voksen og store 

barn 

SESONG: Juni - Oktober 

LENGDE: 16 km 

VARIGHET: Ca. 8 timer 

GRADERING: Middels (lang tur) 

SESONG: Se gjende.no  

NYTTIGE LENKER: 

www.gjende.no  - båten 

http://besseggen.net/  

www.ut.no 

 
(Klikk på kartet for å se ruten på 

norgeskart.no) 
VEIBESKRIVELSE: 

Hotellet på Google maps 

Bil – 22 km nordover på Fv 51 

Shuttle fra P-plass til brygge. 
Fra Bygdin til Gjendesheim, 

busstider: 

www.valdresekspressen.no 

www.nor-way.no 

  

  
 

nb: kartet er ikke i korrekt målestokk 
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