Topptur – Svånuten
Svånuten finner du ved Ørnefjell, mellom Hovden og Bykle. Dette er kanskje den beste nybegynnerturen i
Hovden-området. Hele veien opp har du god oversikt over terrenget og toppen. Fjellsiden er lang, slak og
fin, og inviterer til store og gode svinger.
Oppstigningen mot toppen kan gå hvor som helst. Velg det som ser lettest ut; om du foretrekker å gå rett
opp eller litt sikk sakk.
Fra toppen har du mange linjevalg ned. Det er lite vegetasjon og få andre utfordringer å ta hensyn til. Sørg
bare for å ha nok høyde mot slutten slik at du kan komme greit tilbake til startstedet.
Svånuten er rimelig sikker med tanke på skred, men den kan være utsatt for vær og vind ettersom det er
lite vegetasjon som skjermer. Området er såpass lettkjørt at det også går fint å kjøre med fjellski.

Svånuten is located near Ørnefjell, between Hovden and Bykle. This might be the best alternative for beginners in the Hovden area. Going up, you have a constant view of the terrain and the summit. The mountainside is long and gentle and invites to elegant, wide turns.
Any route of ascent is possible. You may choose what seems to be the easiest option, whether you prefer going straight or zigzagging to the top.
At the summit, you have several lines to choose from. The vegetation is scarce and there are few other challenges. However, to get smoothly back to the starting point, make sure you have sufficient height towards the
end of the descent.

WGS84
START: 59.492798, 7.386804
TOPP: 59.484126, 7.331486
PARKERING / PARKING
Ørnefjell. Ingen offentlig parkering. Vis hensyn
til øvrig trafikk og privat parkering.
Ørnefjell. No public parking. Pay attention to
other traffic and private parking.
TIDSBRUK / DURATION
Ca. 3 timer / hours
HØYDEFORSKJELL / VERTICAL DROP
560 m.
HIMMELRETNING / ORIENTATION
Nordøst / northeast

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
carefully, and consider the current snow and weather conditions.
You are responsible for your own safety.
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Svånuten is reasonably safe in terms of avalanche risk, but the mountain might be exposed to wind and
weather, as there is little protective vegetation. In this fairly gentle terrain, even backcountry touring skis may
be used.

Topptur – Svånuten
= opp / up

= ned / down

