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Tag ud på vandretur !
Det er snart sommerferie, og hvad er bedre end 
at tage ud på en rask lille vandretur med over-
natning i det fri. 
En vandretur kan være alt fra en hurtig todages 
tur en weekend eller en længere tur på en uge 
eller mere. Men uanset hvad, så får du nogle 
uvurderlige oplevelser ved at komme ud og få 
nogle andre sanseindtryk, end dem du er vandt 
til. Og så er en vandretur tilmed en billig måde at 
holde ferie på. 

Her er forlag til vandreture i Danmark og i Norge. 
Rigtigt god fornøjelse, og jeg håber du får nogle 
gode oplevelser til sommer. 
 MGSH Stinus

Gode Links:
www.haervej.dk  - Fuld beskrivelse af ruten
www.vandring.dk - Outsite Magazine
www.naturnet.dk - ruter og billeder fra skov-
naturstyrelsen

Hærvejen - en klassiker i Danmark
Hærvejen var i gamle dage Jyllands hovedvej. Rejse og transport over land 
var før bilernes og jernbanernes tid en vanskelig affære. Vejene var ofte 
ikke andet end et par hjulspor, og i regnvejr kunne det være umuligt at 
komme frem. Man skal også huske på, at de broer, der i dag gør det let 
at krydse vandløb og moser, slet ikke eksisterede for et par hundrede år 
siden. Hvad enten turen foregik med vandrestav eller oksekærre kunne 
rejsen fra Viborg til Grænsen nemt tage en uges tid.

Hvis du vælger at gå langs Hærvejen til fods, kommer du ind på de mindste 
veje og stier. På den måde får du en god fornemmelse af, hvordan det har 
været at rejse i gamle dage. Du kan også vælge at cykle langs Hærvejen. 
Cykelruten følger en lidt anden rute på større stier. 

Turen langs Hærvejen kan let strække sig over flere dage. Husk derfor at 
planlægge overnatningen, inden du tager af sted. 

Primitive lejrpladser
Med mellemrum er der anlagt primitive lejrpladser med adgang til vand, 
toilet og bålplads. Efter dagens tur smager pølser eller kyllingestykker 
grillet over et selvgjort bål mere end himmelsk. De offentlige, primitive 
lejrpladser er gratis, mens der betales 15 kr. per person på de private. 

Herberger
Langs vandreruten er der etableret 14 herberger for vandrere, pilgrimme, 
cyklister og ryttere. Det er overnatningssteder der er indrettet i tidligere 
landbrugsbygninger. Der findes 20-40 køjesenge, badefaciliteter og køkken-
faciliteter på hvert herberg. Herbergerne er åbne i juni-juli-august.

Mange mener, at den første del af ruten ned til Vejle, er den mest spæn-
dende at vandre på - men prøv selv. Brug hjemmesiden Haervej.dk til at 
planlægge din rute. Her er alt flot beskrevet. 
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Gode Links:
www.visitrjukan.com
Turistkontoret i Rjukan - oplagt udgangs-
punkt fro en tur til Hardangervidda

www.turistforeningen.no
- Den norske turistforenings hjmmeside, 
mange informationer om vandring i norge. 

www.scanmaps.dk
Nordisk Korthandel - her kan du købe kort 
fra hele verden. 

www.visitrauland.com
Her kan du se sejltider for båden ind til Mo-
gen på søen Møsvatn.

Hardangervidda - Norge
Kun 8-10 timers kørsel fra København ligger en af Europas største national-
parker - Hardangervidda i Norge. 

Nationalparken repræsenterer et særlig værdifuldt højfjeldsområde. Den 
er vigtig som tilholdssted for Europas største vilde stamme af rensdyr og er 
den sydligste udpost for fjeldræv, sneugle og mange andre arter af arktiske 
planter og dyr. Nationalparken er også kendt for sine talrige søer og elve 
med god fangst af fjeldørred.

Hardangervidda er et populært turmål for mange, og Den Norske Turistfor-
ening (DNT) har mange turisthytter der. Man  kan nemt gå fra hytte til hytte, 
hvis man ønsker en tur, hvor det ikke er nødvendigt at slæbe alt på ryggen.
Det er også oplagt at kombinere vandreturen med overnatning i telt i fjeldet 
og et par ”luksus” overnatninger i en af de hyggelige hytter. 

Jeg har selv prøvet en regnvejrsdag på Vidda, hvor det bare var skønt at 
kunne besøge en betjent hytte midt ude i fjeldet, og sidde der i sit drivvåde 
tøj foran den knitrende pejs, og få æbleskiver og kaffe. 

Turistforeningen har en masse opmærkede ruter, og man kan næsten ikke 
fare vild. Men kort og kompas er selvfølgelig et must, når du er på tur i 
fjeldet. På fjeldtur skal du sørge for at have tøj og udstyr, der kan klare lidt 
af hvert. 

En god oplevelse er at tage båden til/fra Mogen over søen Møsvatn. Her 
kan man sejle til /fra den centrale del af nationale parken. 
Det er en god ide at vente til slutningen af juli før du tager på Vidda, for hvis 
foråret kommer sent oppe i fjeldet, kan der være meget fugtigt.

Morgen på fjeldet - udsigt fra teltåbningen 
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