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Tøsdalsfjellet på 605 moh tilbyr en 
rask stigning opp gjennom en bratt 
skog og deretter en lang, slak fjellrygg 
med utsikt til alle kanter. 
Turen kan forlenges til Møsnuken. 
Bildet viser postkassen for regist-
rering med utsikt mot vest (der du 
kom). 

Navn Tøsdalsfjellet 
Kommune Os 
Vanskelighet  Middels 
Totalvurdering  
Utsikt  
Tid opp + ned 2 + 1,5 = 3,5 t 
Total stigning 550 m 
Lengde totalt 7 km 
Finne veien Greit 
Framkommelighet Sti, litt fuktig over 

skoggrensa. 
Bratt I stigningene 
Anbefalt transport 1,5 km * 2 ekstra 

med buss 
 

Tøsdalsfjellet 
Os 
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Etter grinden krysser du bekken. 

5 

Parkering. 

3 

Før rundkjøring i Ulven. 
Bensinstasjon til høyre. 

1 

Over gjerdet i kanten 
av markene. 

7 

200 m etter broen. 

2 

▲ Tøsdalsfjellet til venstre 

6 

Bratt opp ryggen. 

8 

Parkering og turstart. 

4 

500 m 

P  

1 

3 

5 

6 

Møsnuken 

Ulven 
Borgafjellet 

Hegglandsdalen 

Tøsdalsfjellet 

Hetleflotvatnet 

Tøsdalsvatnet 

Hegglandsfjellet 

Tøsdalselva 

605 

Kartgrunnlag (C) Kartverket/Bergen kommune 

37 

▲ 

E39 
 

380 

7 

9 

10 11 13 

14 

15 

16 18 
20 

19 

E39 
 552 

 

Tøsdalsvegen 

Fra Bergen 

2 

Med bil 
Fra Bergen kjører du mot Os på E39. I 
Ulven, rett før en rundkjøring med en 
bensinstasjon på høyre side, tar du til 
venstre på Tøsdalsveien (1). 
Følg denne smale over en liten bro. 
200 m etter deler veien seg ved en 
liten bygning (2). Her tar du til høyre. 
Du kommer til et område med mange 
parkeringsplasser (3). 
Med buss 
Ta buss til Tøsdalskiftet (se kartet). 
Du går av på vei 552 like etter 
rundkjøringen. Gå tilbake og inn 
Tøsdalsvegen (1). 
Fotturen 
Fra parkeringsplassen følger du stien 
langs bekken (4). Like etter en grind 
krysser du bekken (5) og skrår opp en 
bakke.  
Etter et nytt gjerde og en liten 
bekkegrøft fortsetter hovedstien rett 
frem. ▲ Her skal du til venstre (6). I 
kanten av markene klyver du over 
gjerdet og inn i skogen (7). 
Herfra og opp til skoggrensa stiger 
stien bratt (8). Her er ingen viktige 
stideler. Først legger stien seg over på 
venstre side av ryggen, senere går den 
midt på.
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▲  Retur fra Møsnuken: Mot Tøsdalsfjellet. 

20 

Toppen opp til venstre. Postkassen opp til høyre på stien. 

16 

Opp dalen mot postkassen. 

15 

Av og til ikke fullt så bratt. 

9 

Forbi masten. 

13 

Stien krysser en liten dal. 

18 

Vi anbefaler utsiktspunktet. 

11 

Utsikt mot Os og Ulven. 

12 

Møsnuken i sikte. 

19 

Følg stien mot den lille varden. 

17 

På høyre side av tjernet. 

14 

På noen få og korte partier er stien slak 
(9), ellers bratt. Over skoggrensa blir 
terrenget slakere (10). Vi anbefaler den 
korte avstikkeren til et utsiktspunkt (11 
og 12).  
Etter utsiktspunktet legger stien seg på 
høyre side av fjellet og passerer en 
mast (13). Etter denne dreier stien igjen 
mot midten av ryggen i småkupert 
fjellterreng. Et tjern passeres på høyre 
side (14).  

Mot slutten stiger stien opp en liten og 
markert dal (15). Der denne flater ut 
ser du postkassen opp til høyre (16 og 
turens tittelbilde). Toppen er opp til 
venstre. Ikke langt, men litt tungt i 
buskene uten sti. 

Du kan fortsette innover den lettgåtte 
ryggen til Møsnuken. Det tar deg en 
halv times tid hver vei. Følg stien i 
samme retning som du kom, mot en 
liten varde i horisonten (17). Etter 
denne krysser du en liten dal (18). Fra 
en varde lengre framme ser du 
Møsnuken (19). 
Fra Møsnuken kan du returnere veien 
du kom over Tøsdalsfjellet. ▲ I så fall 
vær oppmerksom i situasjonen på bilde 
20. Her skal du til høyre. Stien rett 
fram/mot venstre fører deg til den 
bratte steinuren - som er svært 
vanskelig å gå ned. 

Du kan også gå over og runde Møs-
nuken og fortsette ned dalen (se 
beskrivelse under Møsnuken). 

Utflating over skogen. 

10 

149 


