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Hol har fått sin status som nasjonalpark-
kommune på grunn av nærheten til to 
unike nasjonalparker; Hardangervidda og 
Hallingskarvet.

Hallingskarvet nasjonalpark (450 km2) er i 
hovedsak et fjellplatå på vel 1800 moh, med 
Folarskardnuten på 1933 moh som høyeste 
topp. Platået er 35 km langt og opp til 5 km 
på det bredeste. Jordsmonnet rundt Halling-
skarvet består av mye fyllitt og kalk, som gir 
en rik fjellflora.

Av dyr kan en møte på både villrein, jerv og 
fjellrev i og rundt nasjonalparken. I de bratte 
bergveggene er det gode vilkår for mange 
fuglearter; kongeørn og jaktfalk hekker her.

Nasjonalparken byr på mange flotte og 
allsidige turmuligheter. Lordehytta og den irske 
lord Garvagh d.y. fikk bygget i Folarskardet 
omkring 1880, er restaurert og brukes som 
rasteplass og nødbu.

Fiskekort for Østre Hol jeger- og fiskerforening (ØHJFF) gjelder i 
følgende vann:
• Ynglesdalen: Tuftetjørne, Mestøltjørni, Stølebotntjørni, Finnebotntjørne, 
 Ynglesvatnet, Skarvåtjørnane, Kyrkjedørsvatni, samt en rekke småvann i
 området og Skriuvatnet i Sveingardsbotn.
•  Folarskardet: Indre del av Indre Folarskardtjørne og Østre Folarskardtjørne
•  Holsfjorden

Fiskekort kan også kjøpes på turistinformasjonen, samt en rekke 
sportsforretninger og overnattingssteder:
• Døgnkort kr 50,-  • Ukeskort kr 200,-
• Sesongkort kr 500,- (medlem kr 250,-)

Bry bru (Hovet)
– Fagerdalen

Veien går opp fra Bry bru, ca 2 km vest for Hovet 
sentrum. Veien følger elva Urunda opp de bratte 
bjørkeliene. Når du kommer opp på høyfjellet 
følger du veien forbi Olsennvatnet, til veien til 
Fagerdalen går av til høyre. Fagerdalen støl har 
vært i samme families eie i over 300 år! I dag får 
du kjøpt tradisjonell stølskost på Fagerdalen.

The road starts from Bry bridge, about 2 km west 
of Hovet. The road follows the river Urunda up 
the steep birch hillsides. When you get up in the 
mountains, above the treeline, follow the road 
past the Olsennvatnet lake, until the road to 
Fagerdalen takes off to the right. The Fagerdalen 
mountain farm has been owned by the same fam-
ily for more than 300 years! Today, you can buy 
traditional Norwegian food at Fagerdalen.

Buying fishing permits for Østre Hol hunting and fishing association 
(ØHJFF) allows you to fish in the following waters:
• Ynglesdalen: Tuftetjørne, Mestøltjørni, Stølebotntjørni, Finnebotntjørne, 
 Ynglesvatnet, Skarvåtjørnane, Kyrkjedørsvatni, samt en rekke småvann i
 området og Skriuvatnet i Sveingardsbotn.
• Folarskardet: Indre del av Indre Folarskardtjørne og Østre Folarskardtjørne
• Holsfjorden

Sale of fishing permits at www.inatur.no or at a number of sports shops and 
lodgings:
• Day permit NOK 50,-   • Week permit NOK 200,-
• Season permit NOK 500,- (member NOK 250,-)

The Hivjufossen 
waterfall

The Hivjufossen waterfall is a great sight. The entire 
waterfall is a total of 250 meters high, in two stages. 
The Hivjuåne river starts in Storekvelvi in Hallingskarvet. 
Several smaller rivers and creeks adheres, and in Hivju-
dalen valley, Hivjuåne run together with the river from 
lake Halletjønn. There is a trail from FV50 up to the top 
of Hivjufossen waterfall, at the east side of the river. 
Make sure you follow the trail and do not come too close 
to the waterfalls!   

Hivjufossen
Hivjufossen er et flott skue. Hele fossefallet er på 250 meter, 
fordelt på et øvre og nedre fall. Hivjuåne starter inne i 
Storekvelvi i Hallingskarvet. Flere mindre elver og bekker 
slutter seg til, og ved stølene i Hivjudalen renner Hivjuåne 
sammen med elva som kommer fra Halletjønn. Det går sti 
fra fylkesveg 50 opp til toppen av Hivjufossen på østsiden 
av elva. OBS! Følg stien, og ikke gå for nær fossene!

Hol received its status as a national park 
municipality because of its proximity to 
two unique national parks: Hardangervidda 
and Hallingskarvet.

The Hallingskarvet national park is 450 km2, 
and has summits up to 1933 metres above 
sea level. The plateau is 35 km long, and up 
to 5 km wide. 

Apart from the dramatic landscape element, 
there are fertile hillsides and valleys around 
the whole mountain with several vegetation 
types and biotopes. Animals such as wild 
reindeer, wolverine and arctic fox lives in the 
area. 

The national park offers numerous hikes. The 
Lordehytta cabin in Folarskardet was built in 
the 1880’s for Lord Garvagh the younger. It 
is now restored and can be used for rest and 
emergency shelter. 

Fisking
Fishing

Sykkeltur
Bicycle trip

Turtips
Recommended routes

Velkommen til Hol 
nasjonalparkkommune

Welcome to Hol National 
Park Municipality

Fo
to

: E
m

ile
 H

ol
ba

Fo
to

: P
ål

 F
os

te
rv

ol
d

Stier og turveger
Hiking tracks and bike trails

Hallingskarvet/Sudndalen - Hovet - Hol
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Fisking / Fishing Geilo JFF

Fisking / Fishing Østre Hol JFF

Utsiktspunkt / Viewpoint

Badeplass / Beach

Stolheis / Chair lift

Golf

Betjent turisthytte / Staffed lodge

Rafting

Motorsport 

Serveringshytte / Mountain cafe

Støl / Mountain farm

Togstasjon / Train station

Nødbu / Emergency shelter

Kulturminne / Cultural heritage

Overnatting / Accommodation

Fritt fiske / Fishing, free of charge

Turistinformasjon / Tourist information

Foss / Waterfall

Tegnforklaring

Tursti / Footpath

Sykkeltur forslag / 
Recommended bicyckle tours


