
  
FOTTURER I NES NORDMARK 

HOLMEVASSRUNDEN 
 

Ca 12 Km lengde 950 – 1 100 moh Lett fjellterreng, noe skog og myr 
 

 

 

Veibeskrivelse: 
 

Kjør fra Nesbyen mot Tunhovd. Etter ca 
14 km ta av til høyre mot Myking. Bom 
med bompenger rett etter avkjørselen. 
Etter ca 5 km ta til høyre mot Fagerhøy 
Fjellstue. 
 

Parkering: Ved Fagerhøy Fjellstue. 
 

Merking: Blå + hvit maling på stein i stien. Skilt i 
stikryss med anvisning til kjente steder. 
 

Rasteplasser: 
 

Fine rasteplasser ved Holmevatn (4 km), 
Svartevatn (6 km) og Langodden (9 km). 
Det er bade- og fiskemuligheter ved alle 
disse plassene. 
 

Kart/GPS: Hallingkart.no og Statens kartverk. 
Turbeskrivelse: 
Stien går over myr ca 1 km før den kommer inn på god sti i tørrere område. Etter ca 2 km kommer du til et stikryss, hvor 
det holdes til venstre. Stien til høyre er den du kommer tilbake på etter denne rundturen. Fra stikrysset går stien 
gjennom fin bjørkeskog på god sti for så å krysse bekken ved Storrkjern. Heretter går du svakt oppover langs bekken til 
du kommer til Holmevatn. Følg østre side av vannet, hvor stien går i lett bjørkeskog og på fjell. Før Svartevannsbekken 
er det et vått parti. Deretter går det svakt oppover langs Svartevannsbekken til Svartevann hvor du kommer til merket 
stikryss. Her følges stien til høyre og kommer sammen med merket sti for ”Dynarunden” (blå+gul farge) svakt oppover 
og over Holmevassnatten. Høyeste punkt på turen passeres på Holmevassnatten (1 102 moh). Flott utsikt til Skogshorn, 
Reinskarven og Hallingskarven. Deretter går turen ned gjennom bjørkeskog til stikryss hvor ”Dynarunden” går mot 
Skårsrudstølen, mens denne turen går til høyre over Langodden mot Fagerhøy. Over Langodden går stien i lett 
bjørkeskog med vann på begge sider. Bekk må krysses ute på Langodden. Videre gjennom bjørkeskog og ut på åpent 
område med god sti over myr. Ved nytt merket stikryss er du tilbake på stien som kommer fra Fagerhøy. Følg stien til 
venstre til Fagerhøy. 
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