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Fiskekort for Geilo Jeger- og fiskerforening (Geilo JFF) gjelder i 
følgende vann:
• Geilo: Ustedalsvassdraget fra Tuftebrui til Lauvrudfossen 
• Skurdalsåsen: Geilotjørne, Svartesteintjørne, Rundetjørne, 
 Yngletjørne, store og vesle Hakkeset-tjørnan, Økletjørne, øvre 
 og nedre Grødalstjørnan
• Hardangervidda: Skjerja 
• Bukkehalli: Halletjørne og fem småvann rundt dette, samt tre 
 tjern i Storekvelvi
• Haugastøl: Vestre del av Karistøltjørni, Sundtjørne, Langetjørne, 
 Bjørnebutjødnan, Korstjørne, øvre og nedre Kvasshovdtjørnan, Tjørn-
 gravstjørni, Gampetjørne, Slåttehalltjørne, Nygårdstjørne, Fjellberg-
 kulpen, Sløddfjorden, Nygårdsvatnet, Bergsmulfjorden og på begge
 sider av vassdraget fra nedre Storeurdevatnet til Bergsmulfjorden

Kjøp fiskekort med SMS (belastes mobilregninga):
• Døgnkort: Send FISKEKORT AEJ10 til 2377 ....................kr 60,-
• Ukeskort: Send FISKEKORT AEJ11 til 2377 .......................kr 240,-
For sesongkort, kjøp med Visa/Mastercard eller medlemsrabatt,
se www.inatur.no

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

Buying fishing permits for Geilo hunting and fishing association
 (Geilo JFF) allows you to fish in the following waters:
• Geilo: Ustedalsvassdraget from Tuftebrui to Lauvrudfossen 
• Skurdalsåsen: Geilotjørne, Svartesteintjørne, Rundetjørne, 
 Yngletjørne, store and vesle Hakkeset-tjørnan, Økletjørne, 
 øvre and nedre Grødalstjørnan
• Hardangervidda: Skjerja 
• Bukkehalli: Halletjørne and five small lakes around it, and three 
 lakes in Storekvelvi
• Haugastøl: Western part of Karistøltjørni, Sundtjørne, Langetjørne, 
 Bjørnebutjødnan, Korstjørne, øvre and nedre Kvasshovdtjørnan, 
 Tjørngravstjørni, Gampetjørne, Slåttehalltjørne, Nygårdstjørne, 
 Fjellbergkulpen, Sløddfjorden, Nygårdsvatnet, Bergsmulfjorden 
 and on both sides of the waters from nedre Storeurdevatnet to 
 Bergsmulfjorden

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

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

Prestholtrunden
Ved foten av mektige Hallingskarvet ligger Prestholtseter, 
og her starter Prestholtrunden. Steintrappene opp Prest-
holtskardet og ned Vesleskardet gjør toppturen til en ren 
fornøyelse. Trappetrinnene er lagt med eksperthjelp av 
sherpaer fra Nepal. Prestholtrunden er en ca 2 timers tur på 
6,5 km med flott utsikt mot Reineskarvet, Hemsedalsfjella, 
Hardangervidda og Gaustatoppen. Det går bilveg inn til 
Prestholtseter fra Geilo. De sprekeste kan gjerne starte turen 
fra Geilo sentrum, følge Pilvegen opp til Geilohovda og videre 
stien vestover forbi Gullsteinhovda og Urundberget.

The Prestholt round
At the foot of the mighty Hallingskarvet mountains lies 
Prestholtseter, and here starts the Prestholt round. The stone 
steps up Prestholtskardet and down Vesleskardet makes the 
summit trip a pure joy. The steps are laid with the expert help 
of Sherpas from Nepal. The Prestholt Round is approximately 
a 2-hour trip of 6.5 km. It is a scenic hike with a great view of 
Reineskarvet, the Hemsedal mountains, Hardangervidda and 
Gaustatoppen

Fisking 

Fishing TegnforklaringTurtips
Recommended routes

Velkommen til Hol 
nasjonalparkkommune

Welcome to Hol National 
Park Municipality
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Stier og turveger
Hiking tracks and bike trails
Geilo - Ustaoset - Haugastøl - Skurdalen - Dagali

Tursti / Footpath

Sykkeltur forslag / 
Recommended bicyckle tours

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.

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. 


