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Toppturer på ski med utgangspunkt fra 
Bjorli 

 
Dette er enkel guide for deg som vil gå toppturer i området. 
Turene har som utgangspunkt at de skal gi fin nedkjøring og kan 
gjennomføres med toppturutstyr med feller.   
Generelt er området rundt Bjorli flatere og ligger slik i skyggen 
av Romsdalen når det gjelder topografiske kvaliteter. Men til 
gjengjeld er det ofte mer stabilt vær her og flere dager med fin 
snø. 
 

Raumyrhø 1617 moh 
Flott topp som gir fantastisk utsikt i alle retninger. Fra Bjorli til 
Brude blir dette en behagelig opptur med mye fin kjøring i fine 
omgivelser.  
 
Startsted:  
Alternativ 1: Bjorli Skisenter, gir mange gratis høydemeter. 
Alternativ 2: Brude; kjør noen km i retning Åndalsnes. Ta til 
høyre der det er skiltet til Brude. Parker der anleggsvegen mot 
Sangrovbotten tar av til høyre. 
Oppstigning:  
Alternativ 1: Ta fjellheisen til topps. Gå enten over Bøverhø 1399 
moh, eller over Bøvervatn og følg sørryggen til topps. Eller finere 
gå over Toppen, Vesletoppen og sørryggen til topps. 
Tid 2-3 timer opp. 
Alternativ 2: Følg anleggsvegen til skoggrensa. Derfra kan du 
endten krysse deg opp sør/vestsida eller gå østover til sørryggen 
og følge denne opp. 
Tid 3-4 timer opp. 
Nedkjøring: Hele sør/vestsida gir fin kjøring ned til Brude. Fra 
toppen er det bratt vestover og det letteste er å kjøre de første 
høydemetrene i sørlig retning.  
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Rånåkollen 1160 moh 
Svært flott og tidseffektiv topptur. Kjører du opp og starter fra 
Rånå og ender nede på Bjorli får du flere høydemeter med 
kjøring ned enn du går opp. 
 
Startsted: Rånå 
Fra Bjorli kjører du et par kilometer i retning Dombås og tar av til 
høyre til Rånå / Flyplassen. Kjør vegen helt til du passerer Rånå-
skiltet og en langrennsløype krysser vegen. Parker i neste kryss 
eller på parkeringslomme litt lenger fremme på venstre side. 
Oppstigning: Gå over jorder så langt de strekker seg oppover 
sør/østryggen (merket Haugen på kartet). Forsett i samme 
retning mot toppen. 
Tid 1-2 timer opp. 
Nedkjøring: Hele østsiden gir fin kjøring. Fra Bjorli sentrum har 
du god oversikt over siden. Generelt blir det brattere til lenger 
nord en legger sporet. Et fint alternativ er å sikte seg inn på 
radiomast / hytte som ligger rett under skoggrensa. Herfra er det 
åpen skogskjøring ned til trakket langrennsløype (Rånåkollen 
rundt). Der kan du ta på fellene og traske tilbake til bilen, eller 
stake til Bjorli sentrum og ordne skyss for å hente bilen. 
 
 

Liahovden 
Opplagt topp ved Lesjaskog som gir bratt fin kjøring i toppen og 
åpen skogskjøring nederst. Arena for fjelltelemarkkonkurranser i 
forrige årtusen. 
 
Startsted: Fra Bjorli kjører du nesten til Lesjaskog og parker i 
området der du ser en åpen skogstrasee komme ned. 
Oppstigning: Ta sikte på den åpne traseen i skogen. Følg denne 
oppover. Toppen er noe bratt og en må vurdere å gå ut mot en 
av sidene dersom forholdene er usikre. Mot venstre er det (ofte 
avblåst) rygg og mot høyre slakere terreng. 
Tid 2-3 timer opp. 
Nedkjøring: Samme som oppstigningen. 
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Grønhøa (nordre) 1407 moh 
En effektiv topp som gir fin kjøring hele veien ned. Nordvendt 
side som holder godt på fine snøforhold. 
 
Startsted: Gården Fransplass i Brøstdalen. 
Fra Bjorli kjører du et par kilometer i retning Åndalsnes. Ta av til 
venstre der det er skiltet til Brøste. Kjør så langt vegen er brøytet. 
Her er det parkering mot avgift (startsted for vinterturer inn 
Brøstdalen mot Tafjordfjella). 
Oppstigning: Gå videre innover, ta til venstre ved bomstasjon og 
over brua som krysser Ulvåa. Rett etter brua går du til høyre 
langs skogsveg. Etter noen hundre meter er det bare å traske 
oppover skogen. Hold svakt til venstre for å ungå bratt parti i 
skoggrensa og skrå dretter mot høyre i retning bandet mellom 
søndre 1462 og nordre 1407 Grønhøa. Fra bandet følger en slakt 
terreng mot toppen. 
Tid 2-3 timer opp. 
Nedkjøring: Samme veg som oppstigningen gir fin kjøring i 
moderat og sikkert terreng. Direktelinjen fra toppen (nord/vest) 
har en bratt og flott flanke som går over i bekkedal med lite skog 
helt ned. Her heter det Fonndalen så forholdene bør vurderes 
nøye før en setter utfor.  
Flere andre muligheter videre nordover byr også på fin kjøring i 
artig terreng. 
 
 

Andre tips 

www.bjorli.no og www.verma.no har beskrivelser for et utvalg 
andre turer og mer fjellski-orienterte turer. 
 
Alle turene går i potensielt skredfarlig terreng. Skredfare og 
andre sikkerhetsaspekter må vurderes av den enkelte. 
 


