Topptur – Storenut
Storenut ligger i Breive og bærer sitt navn med rette. Det er et stort fjell med skrenter og bratte fjellsider.
Du bør ha erfaring fra bratt terreng før du legger ut på denne turen. Oppstigningen er på sørsiden av fjellet,
mens utforkjøringene går i et par bratte renner på nordsiden. Utforkjøringen bør besiktiges fra veien før
start, ettersom oppstigningen er fra den andre siden av fjellet.
Adkomsten til Storenut er på bro over kanalen mellom Hartevatn og Breivevatn. Ikke fall for fristelsen til
å krysse det islagte vannet. Det er regulert, og i tillegg er det sterk strøm ved kanalen. Dette skaper svært
usikre isforhold. Når du har krysset kanalen, kan du ganske snart begynne å skrå oppover i lia vestover og
deretter rett opp skaret før den loddrette fjellsiden. Vil du til renna lengst vest, må du gå videre innover
langs ryggen av fjellet.
Utforkjøringen på Storenut vender mot nordøst, og med fremherskende vindretning fra sørvest kan det lett
dannes ustabile lag med fokksnø i dette området. Vis derfor stor varsomhet når du ferdes her. De bratte
rennene ned mot Breivevatn bør kun kjøres under gunstige forhold.
Storenut is located in Breive and is true to its name (“Big mountain”). It is a huge mountain with cliffs and
steep slopes. Experience from skiing in steep terrain is recommended. The ascent is on the southern side of
the mountain whereas the descents are made in a couple of steep couloirs on the northern side. These should
be inspected from the road before you start as the ascent is from the other side of the mountain.
Storenut can be accessed via a bridge across the channel between the lakes Hartevatn and Breivevatn. Don’t
be tempted to cross the ice-covered lake. The water level is regulated and the current through the channel
is strong, making the ice conditions very unpredictable. After crossing the channel you may start a diagonal
ascent to the west and then straight up the pass before the vertical mountainside. If you want to descend via
the westernmost couloir, you must continue along the ridge.

WGS84
START: 59.56868, 7.30166
TOPP: 59.564463, 7.265782
PARKERING / PARKING
Liten sidevei til venstre før bunnstasjon til
Hovden alpinsenter i Breive. Vis hensyn til
øvrig parkering og trafikk.

LA OGSÅ NEDTUREN BLI TIL EN OPPTUR
Tenk sikkerhet og finn trygge løypevalg. Våre rutealternativer er
kun veiledende. Du må lese terrenget nøye, og velge tur og spor
etter dagens forhold.
All ferdsel er på eget ansvar.

FIND THE PERFECT LINE
Think safety when choosing a line down the mountain.
Our suggestions are just recommendations. Read the terrain
Small side road to the left before the Breive sta- carefully, and consider the current snow and weather conditions.
tion of the Hovden Alpinsenter.
You are responsible for your own safety.
Pay attention to other traffic.
TIDSBRUK / DURATION
Ca. 2 timer / hours
HØYDEFORSKJELL / VERTICAL DROP
411 m.
HIMMELRETNING / ORIENTATION
Nordøst / North east

NYTTIGE NETTSIDER / USEFUL WEBSITES
skredkart.ngi.no
varsom.no
UTGIVER / PUBLISHER
Destinasjon Hovden
post@hovden.com / www.hovden.com

K J E TSÅ D E S I G N • F OTO : D E ST I N A SJ O N H OV D E N • K A RT: F O S S ØY/ K A RT V E R K E T

The descent at Storenut faces to the northeast, and with the wind mainly coming from the southwest, unstable layers of packed snow may form here. Show extreme caution when skiing in this area. Descent through
the steep couloirs to the lake Breivevatn should only take place in favourable snow and weather conditions.

Topptur – Storenut
= opp / up

= ned / down

