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Rejsebeskrivelse
En tur til Norge i 2005
I år havde vi besluttet os for en tur til Norge, en kombination af ﬁskeferie og ferie i uge
28/29.
Vi havde læst en artikel i sportsﬁskeren om et godt (fantastisk) ﬁskeri efter ægte
fjeldørreder i Haukedalsvatnet + mulighed for ﬁskeri højere oppe i fjeldet (ca. 600 m).
Turen startede i Silkeborg til Hirtshals med Kystlink til Langesund videre til Skien,
Drammen, Hønefoss og ad Riksvej 7 gennem Hallingdal til Gol, videre ad rute 52
Hemsedal – Fodnes/Mannheller (færge) til Dragsvik (færge) videre ad rute 13 over
Gaular fjell til Haukedalen – Årskog.
Vores vært var Terje Aarskaug, Haukedalensﬁskeferie. Årskog er beliggende i bunden
af Haukedalen, ca. 300 m.o.h. i den østlige ende omkranset af høje fjelde og en fantastisk ren og klar luft.
Terje Aarskaug, fjeldbonde, var overordentlig venlig og imødekommende/hjælpsom.
Der havde aldrig tidligere været besøg af en autocamper. Normal ﬁskeferie er med leje
af værelse og/eller hytte på fjeldet.
Han havde sørget for og indkøbt el og vandslange så vand og strøm ikke var en
mangel, lige som toilettømning heller ikke var noget problem. Dette selvfølgelig med
henblik på at andre kan få gavn heraf.
Det var en rigtig camperplads – primitiv – uden mangler – med en fantastisk ud- og
opsigt, godt ﬁskeri, mageløs natur – med mulighed for vandreture i fjeldet ad mærkede
ruter og så en helt, helt fantastisk ro - en lise for sjælen.
Alt dette til en pris som absolut er til at betale. Nærmeste indkøbsmulighed er Viksdalen ca. 20 km, Førde ca. 40 km. Har man ikke lyst til selv at køre turen kan indkøb
aftales med Terje, som dagligt er i Førde.
Destinationen og turen derop (ca. 560 km) er absolut værd at opleve – det vestlige
Norge er som nogen vil vide karakteriseret ved høje fjelde, dybe fjorde, afvekslende
bevoksning, krydret med brusende elve og fosser.
Er man natur- og ﬁskeinteresseret - og ikke betænkelig ved at køre op og ned ad snoede veje som ikke er i for god stand, er dette turen/ferien – men beregn god køretid.
Vi gjorde turen med bærbar pc med GPS, et godt ruteprogram (navigator 4).
Nyttige adresser:
www.haukedalen.net her er der ﬂere links
www.t-aarska.home.no - (Haukedalensﬁskeferie)
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