
Knutshø (Knutshøe) 

Beskrivelse: 
Kjør ca 18 km nordover, over Valdresflya til Vargbakken. Her finner du en 

rasteplass med parkering på venstre side av veien. Følg stien nord vestover 

mot Knutshø, stien begynner med å krysse brua over den lille elva Varga.  

Dette fjellet blir ofte kalt «Lille Besseggen» og mange mener at det var 

Knutshø Henrik Ibsen hadde i tankene da han skrev Peer Gynt. 

Det er kun en umerket sti å følge oppover. Noen steder er det noe bratt. 

En flott tur med mange fine "rasteplasser" og flott utsikt.  

 

Unngå å gå for langt til venstre på utsatte steder, det er bratt og fare for 

å "gå seg fast". En kan fortsette over hele ryggen og gå tilbake på sti langs 

foten av fjellet. Her passerer du det irrgrønne vannet Øvre Leirungen med 

et flott elvedelta oppover mot Leirungsdalen.  

Turen opp tar ca.1,5 - 2 timer, hele rundturen ca. 5 - 7timer.  

 

Løypa er ikke merket, men i fint vær er det forholdsvis lett å finne frem. 

Et par partier er relativt luftige. Turen starter på ca 1000moh og toppen er 

1517moh. Stigning ca 520 m. 
 

Praktisk info: 
Det går buss fordi Bygdin over Valdresflye / parkeringsplass ved veien. 

Godt fottøy, matpakke / termos og kart over området. 

Klær etter dagens værmelding. 

 

OMRÅDE: Jotunheimen 

TURTYPE: Fottur 

PASSER FOR: 
Voksne 

og store barn 

SESONG: Mai - oktober 

LENGDE: 12 km 

VARIGHET: 5 – 7 timer 

GRADERING: Middels 

SESONG: Juni - oktober 
NYTTIGE LENKER: 

www.ut.no  

 
(Klikk på kartet under for å se ruten på 

norgeskart.no) 

 
VEIBESKRIVELSE: 

Hotellet på Google Maps. 
Kjør nordover på FV 51 i ca 18 
km. Parkeringsplass på venstre 
side av veien, ved start på stien. 
Buss: 
www.valdresekspressen.no 
www.nor-way.no  
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nb: kartet er ikke i korrekt målestokk 
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