
  
FOTTURER I NES NORDMARK 

SÅTENATTRUNDEN 
 

Ca 18 Km lengde 960 – 1 137 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. Følg 

veien i ca 8 km til veien ende på Grønhovd. 

 

Parkering: Ved parkeringsplass på Grønhovd 

 

Merking: Blå + Grønn maling på stein i stien. Skilt i 

stikryss med anvisning til kjente steder. 

 

Rasteplasser: 
 

Fine rasteplasser ved Såtestølen (ca 3 km), 

på toppen av Såtenatten (ca 7 km), høyden 

før Helgesettjern med utsikt mot 

Hallingskarvet (ca 12 km) og på gressletten 

vedHelgesettjern (ca 14 km). 

 

 

 

Kart/GPS: Hallingkart.no og Statens kartverk 

Turbeskrivelse: 
Turen starter ved parkeringsplassen på Grønhovd. Følg merking og skilting vestover langs stølsvei. Ta til venstre ved 

veibom mot Såtestøl. Ved Såtestøl (ca 3 km) ta til venstre opp stil langs gjerde. Stien går i lett terreng før den ved foten 

av Såtenatten stiger mot toppen (ca 6,5 km). Fra Såtenatten er det en utrolig utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarven, 

Hemsedalsfjella og hele fjellpartiet i Nes Nordmark. Følg stien vestover ned fra toppen mot Hestehallet og Helgesettjern. 

Stien krysser elven (ca. 14 km) og videre gjennom bjørkeskogen mot Olsettjern vest, krysser elven ved Olsfisken vest – 

over myr og mot stølsvei, som følges videre til Grønhovd. 

Det finnes 2 alternativ for kortere tur: 

Alternativ 1 (kort tur): Ved Såtestøl, ta til venstre opp sti langs gjerdet, og følg skilt til høyre mot Olfisken. Stien er godt 

merket blå. Ca 1,5 km nedover mot Olfisken vest. Kryss bekken og følg skilt og blå merker over myr og sti til Grønhovd. 

Alternativ 2: Følg samme start opp langs gjerdet v/Såtestøl, men hold til venstre i stikryss, skilting til Såtenatten. 

Blåmerket til toppen Totalt ca. 6,5 km. Samme vei tilbake. 
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