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Om forfatteren

Birgit Haugen, født 1962, har syklet, fotografert og skrevet Mjølke
vegen med avstikkere. Det Birgit liker aller best er å være på tur 
enten med sykkel, kajakk, ski eller til fots med både lav og høy 
puls. Hun er jobbsyklist året rundt. Kamera er alltid med i sekken. 
På sin egen www.levgodt.net inspirerer hun til turer og uteliv 
i tekst og bilder. Birgit jobber med reiseliv når hun ikke er på tur. 
Norge er det fineste tur- og ferielandet hun kan tenke seg.

Mjølkevegen med avstikkere byr på sykkel
glede fra Golsfjellet og Valdres. Boka tar deg 
med på 15 turer i fjellområder som er unike for  
sykling. Et stor nett av fjellveier og stier gir mange 
og varierte opplevelser. Turene beskrives i tekst, 
bilder og med detaljerte kart som du kan sykle 
etter. Boka byr også på ”livet langs veien”  
Dette er turboka for alle som liker å sykle!
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Forord

Jeg hadde aldri syklet på Golsfjellet. Etter en vinter med mange  
skiturer i området, satte jeg meg spent på sykkelen for den første 
turen. Jeg tok en runde på Golsfjellet, krysset Tisleifjorden til mine 
første tråkk på Stølsvidda. Der ventet Gauklia hvor gjøken gol og 
tranene danset på jordene. Stølene med Skogshorn i bakgrunnen 
var fotomotivet. Turene gikk frem og tilbake, de ble lengre. Det ble 
runder jeg aldri hadde hørt om. Jeg fikk servert rømmegrøt på Lan
gestølen. Den røde saften var laget av vertinnen, som selv hadde 
plukket bærene. Saften serverte hun på en gammel årgang av en 
The Famous Grouse flaske. Etter det har det blitt milevis med turer fra 
tidlig vår til sein høst i området Golsfjellet, Stølsvidda, Vaset, Syndin 
og Beitostølen. Begeistret over opplevelsene har jeg samlet noen av 
turene i denne boka. Mjølkevegen går som et sykkelkjede igjennom 
hele området. Turene i boka går for det meste inn og ut av Mjølke
vegen. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted enn Golsfjellet og 
Valdres for mye og bra sykling. Fjellområdene er unike med alle 
rundtursmulighetene som kombinasjonen av fjellveier og stier gir. 

Mjølkevegen med avstikkere skildrer mine opplevelser av det som 
må være et av Norges fineste områder for sykling. Jeg håper du 
blir inspirert til å sykle turene og til å finne dine egne varianter. 
God tur!

Golsfjellet, januar 2018
Birgit
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Sommer på Rognås støl 

på Stølsvidda.
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Om boka

Boka er basert på mine egne erfaringer som syklist i disse fine fjell
områdene. Golsfjellet og Valdres er et sykkeleldorado blant fjell og 
kulturlandskap. Et levende stølsmiljø følger deg langs veien. Du kan 
sykle hele Mjølkevegen fra Vinstra til Gol. La boka inspirere deg til å 
bruke områdene som base for rundturer. Både Golsfjellet, Valdres 
med Stølsvidda, Vaset og Beitostølen er fine utgangspunkt for turer 
inn og ut av Mjølkevegen. Områdene ligger på rett over og under 
1000 moh. Noen turer har mer stigning enn andre, og noen har sti
partier som binder fjellveiene sammen.

Boka presenterer 15 turer. Det er rundturer fra Golsfjellet, Støls  
vidda og Vaset samt turer i området ved Beitostølen. Fakta for  
hver tur bygger på mine vurderinger av hva som er lette, middels 
og krevende turer. Turene er plottet med gps. Høydeprofilen viser 
deg hvor du finner stigningene og når du er på de høyeste punkte
ne. Det kan være noen meter avvik fra eksakt moh. 

Hver tur vises med kart og turbeskrivelse. Du starter på turene 
der det passer for deg.  

Kartene over de 15 turene i boka 
har rutenett der hver rute er 1 km 
både i bredde og høyde. Kart
grunnlag er Statens kartverks  
n50raster MrSidformat og  
250 vektor.

Inntegning på kart;  
Jon Prøis Rustand, Asplan Viak .
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De tok turen fra Sveits 
for å sykle Mjølkevegen.

Han tok turen fra Oslo 
for å sykle Mjølkevegen.

Andre tar det helt med ro 
på Mjølkevegen.
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Mjølkevegen

Mjølkevegen strekker seg fra Vinstra i Gudbrandsdalen til Gol  
i Hallingdal. Deler av strekningen er nasjonal sykkelrute nr. 5.  
Hele Mjølkevegen som er skiltet er på 250 km. Det betyr en over
natting eller tre underveis, avhengig av hvor lange dagsetapper 
du vil ha. Mjølkevegen gir deg opplevelser av høyfjell, vakker fjell
natur, kulturlandskap, blomster, fugleliv, støler, mjølkeramper og 
stølsdrift med kuer, sauer, okser og geiter. Du finner trivelige over
nattings og spisesteder langs veien og teltmuligheter ved idylliske 
fjellvann. 

Mjølkevegen er skiltet fra Ruten Fjellstue i Espedalen til Storefjell Resort 
Hotel på Golsfjellet. Fra Ruten sykler du Jotunheimvegen i vakkert 
høyfjells landskap. Du passerer Bygdin og kommer til Beitostølen.  
Så venter oppstigning til Slettefjellet før det går utfor igjen. Her fortset
ter du langs Høresvegen forbi Høre Stavkirke og ned til Ryfoss. Du krys
ser E16 og tar fatt på bakkene opp til Syndin. Videre tråkker du retning 
Vaset og Gomobu før du stiger mot Stølsvidda med idylliske grender.  
Siste etappe er kryssingen av Tisleifjorden over demningen til Gols
fjellet. Eller du kan ta strekningen av Mjølkevegen, som er skiltet  
fra Furuset til Tisleidalen frem til Merket. 

En variant av Mjølkevegen, som er mer krevende, inkluderer tur med 
båten M/B Bitihorn på Bygdin. Beitostølen er utgangspunkt for turen på 
ca. 115 km som går om Slettefjellet, langs Vangsmjøse videre til Tyin og 
Eidsbugarden. Der går du om bord i båten som tar deg over Bygdin
vatnet, før du får en lett avslutningsetappe tilbake til Beito stølen. 

Det fine med sykling er at du kommer deg langt avgårde.  
Sykler du turene i denne boka er du innom mye av Mjølkevegen.  
Den er som «et lite stykke Norge». 
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Trivelige Kamben på Golsfjellet.
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Golsfjellet

Golsfjellet er ikke det mest kjente fjellområdet og heller ikke det 
travleste. Det har ikke høye topper som i Jotunheimen, endeløse 
vidder som Hardangervidda eller moskus på beite som på Dovre
fjell. Nettopp derfor blir du desto mer overrasket over hvor mye 
Golsfjellet byr på. Utsikt til å skryte av, dyreliv som imponerer, herlig 
turog treningsterreng. Fra den høyeste toppen i Gol kommune, 
Nystølvarden 1296 moh., ser du Jotunheimen, Rondane, Gausta
toppen og Hallingskarvet. Utsikten fra platået Golsfjellet er ikke så 
mye dårligere. Det er ikke mange områder i fjellet som slår sykkeltil
budet som åpenbarer seg når du tråkker avgårde på og fra Gols
fjellet. Det er god skilting, det er lett å finne frem og mange turer 
har navn. Du befinner deg stort sett på høyde rundt 800 –1100 moh. 
og får ikke de mest krevende stigningene. Mjølkevegen og nasjo
nal sykkelrute nr. 5 binder Golsfjellet og Valdres sammen og gjør at 
turmulighetene virkelig er noe å skryte av! Tenk at du kan sykle fra 
Golsfjellet og nå helt til vakre Smådalen i Vang kommune hvis du  
er klar for en langtur. 
Eller du kan ta en  
liten avstikker fra 
Golsfjellet til Støls
vidda og få det fi
neste kulturlandskap. 
Vil du på stisykling 
kan du ta et av tipse
ne du finner i boka. 
Utsikten, den er din 
vakre følgesvenn 
uansett tur.

Mjølkevegen går over demningen ved Tisleifjorden.
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Smådalen er en mektig sykkelopplevelse.
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Valdres

Valdres er mye større enn hva denne boka dekker geografisk 
når det gjelder sykkelmuligheter. Det er Mjølkevegen som har lagt 
føringene for hvilken del av Valdres som blir presentert som sykkel
opplevelse. Stedene Beitostølen, Vaset, Gomobu, Syndin og Støl
svidda ligger langs Mjølkevegen og egner seg alle som utgangs
punkt for fine sykkelturer. Her kan du bo på samme sted og ha 
mange turmuligheter. Innen rekkevidde for dagstur fra Vaset og 
Stølsvidda ligger Smådalen, hvor du kommer opp mot 1200 meters 
høyde på fjellvei. Det store nettet av veier åpner muligheten for 
mye sykling. Av og til binder stier veiene sammen og gir rundturer. 
Stølsmiljøet er genuint, finner du en åpen støl med servering er det 
en god opplevelse å stikke innom. Så er det dyrene langs veien, du 
treffer garantert mange av de firebeinte, som seg hør og bør der 
Mjølkevegen snor seg frem. Vei og stiforbindelse til Golsfjellet både 
ved Tisleifjorden, Tisleidalen og Lykkja, gjør at sykkelopplevelsen 
Valdres henger sammen med Golsfjellet. Fra Beitostølen har  
du også mulighet for en variant av Mjølkevegen som inkluderer 
Eidsbugarden og båttur på Bygdinvatnet. 

M/B Bitihorn frakter turfolket på innsjøen Bygdin.
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TUR 2 

Golsfjellet rundt
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1km rutenettGolsfjellet rundt
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1km rutenettGolsfjellet rundt FAKTA

Lengde:  Ca. 30 km

Terreng:  Fjellvei

Vanskelighetsgrad: Lett til middels

Sykkeltralle: Egner seg for sykkeltralle 

Høyeste punkt: Ca. 970 moh.

Det er litt av hvert å få tilbud om på veien.
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Turens tips: 
Ta en titt på 
plakatene på 
skuret i krysset 
Lauvsetstølvegen 
og Auenhaugli- 
vegen. Her er det 
tilbud om litt av 
hvert.

Denne sykkelrunden rammer inn mye av 
Golsfjellet der den går rundt  fjellet uten 

å komme helt opp i høyden. Utsikten, kultur-
landskapet med fjellgårdene og Tisleifjorden  
er noe av det du vil få med deg underveis.

Golsfjellet rundt kan du starte hvor som helst på fjellet. 
Utgangspunktet her er Bualie hyttefelt. Du følger sykkel
veien som går mellom Bualie og Bjødnalie, før Kamben 
Høyfjellshotell venter. Her svinger du inn porten til hotellet 
og sykler ut igjen gjennom grinda. Veien tar deg videre til 
du ser Storefjell på din høyre side. Ta Einarsetvegen ned til 
venstre der du møter den når den kommer fra Storefjell. 
Fra neste kryss følger du veien opp til Skutuset. Et Soria  
Moria møter deg ved trivelige Skutu
set. Du ser sørover til åser og topper 
i Hallingdal, snart ser du Hallingskar
vet i retning vest. Runden er godt 
skiltet der du passerer Fiskedam
men, støler og hytteområder. Snart 
venter Auenhauglivegen igjennom 
vestre del av Golsfjellet. En gjøk  
galer, sauene ligger i små flokker 
langs veien, en bonde jobber på 
jordet. Ved Lauvsjøkrysset kan du forlenge turen ved 
å ta med deg runden Lauvsjøen rundt. Videre venter  
Tisleifjorden, grensefjorden mellom Buskerud og Oppland, 
Hallingdal og Valdres. Du kommer helt ned til fjorden hvor 
noen kanskje prøver fiskelykken både fra vannkanten og 
fra båt. Ryktene sier at ørreten kan være stor i Tisleifjor
den. En rast og et bad for de tøffe frister når det kun gjen
står noen kilometer av sykkelturen. Snart er du ved Oset 
fjellkapell, en miniatyr av ei stavkirke, før du tråkker den 
siste motbakken av turen Golsfjellet rundt.
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TUR 12 

Vaset – Syndin – Grønsenn
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1km

 

rutenettVaset

 

-

 

Syndin

 

-

 

Grønsenn

FAKTA

Lengde:  Ca. 45 km

Terreng:  Fjellvei, kjerrevei, sti

Vanskelighetsgrad: Middels

Sykkeltralle: Egner seg ikke for  
 sykkeltralle

Høyeste punkt:  Ca. 1030 moh.
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Denne turen går på Mjølkevegen fra Vaset  
 til Syndinstugo før den svinger av og krysser 

mellom Syndinvannene. Du får utsikt, stølsmiljø 
og stisykling i traséen til Valdresrittet.

Mjølkerampa på Vaset er startstedet hvor du kan lese deg 
opp på Mjølkevegen og Vaset. Du tråkker langs Vasetvat
net i et trivelig fjell og kulturlandskap. Første stopp kan du 
ta på mjølkerampa på Murkeli, her får du et fint fotominne 
fra turen. Følg skiltingen til Mjølkevegen hele veien til Syn
din. Du passerer støler, kuer, det lukter fjøs, du får vakker 
utsikt og markblomster pryder jordene. Ved Syndin stugo, 
som har mange fristelser for syklister som trenger påfyll av 
energi, tar du veien ned mot 
vannet og krysser mellom Nør
re og Midtre Syndin. Her får du 
noen flate kilometer på veien 
som ligger mellom Gilafjellet 
og Midtre Syndin. På varme 
dager er kanskje dette stedet 
for en frisk dukkert? Følg skiltingen Valdresrittet, nå venter 
en 6 km strekning med sti og kjerrevei retning Grønsenn. 
Unngår du å ta turen når terrenget er vått, får du her
lig stisykling her. Hvis det har regnet og terrenget er vått, 
må du garantert vaske sykkelen etter turen! Ved Grøn
senn venter utforkjøring i retning Nordre Trollhovd, hvor du 
er tilbake på Mjølkevegen der du har vært tidligere på  
turen.  Du er dermed på kjente trakter de siste kilometer
ne tilbake til Vaset på denne varierte runden.

Turens tips: 
Løs ut demperne på 
sykkelen din og ha 
det gøy på stien mel-
lom Midtre Syndin 
og Grønsenn.
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Mjølkerampa på Murkeli.


