»
Hadeland – landet du kan gå til
fra Oslo gjennom Nordmarka

opplev

Hadeland

»

Skal du til Gran?
– Gran Canaria eller Gran på Hadeland?

Velkommen
til Hadeland!
Det er ikke mange byer i Europa som kan
by på en slik nærhet til naturen som Oslo.
Hadeland kan du gå til fra Oslo gjennom
Nordmarka. Du kan også ta Gjøvikbanen.
Du kjører dit med bil på en time og kan
reise hjem samme dag. Du kan også legge
ut på tur i skog og mark, og la tiden gå i
takt med naturen. Skal du ha litt fri med
base i Oslo er Hadeland perfekt for
dagsturisme. Men du kan fint bli en uke
eller to.
Hadeland er et nordlig distrikt i Oslo-
regionen og den sørligste regionen i
Oppland fylke. Hadeland omtales gjerne
som Nordens Toscana med sitt fantastiske
kulturlandskap, idylliske Randsfjorden
og skogkledde turområder. Her er det tett
mellom gårdsbrukene som bugner av mat
og opplevelser nært naturen. Hadeland
er perfekt for dagsutflukter for besøkende
og boende, strategisk lokalisert i en times
radius fra Oslo, Gardermoen, Ringerike
og innlandsbyene. Hadelandsregionen
har lang tradisjon for å dyrke den
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fruktbare jorden, foredle mat i god
håndverksånd og benytte naturen til
hverdagsturisme rett utenfor døra.
Hadeland byr på en hverdag som går
i takt med naturens bæreevne. Det er lett
å ta et besøk i regionen når det ikke er
rom for lange feriereiser. Regionen har
Randsfjorden som sitt hjerte, og er omgitt
av vakkert kulturlandskap med hyggelige
tettsteder. Forgreinede innsjøer og
langstrakte skoger innbyr til små
oppdagelser, store turopplevelser og
mange overraskelser. Endeløse skiløyper
innbyr til en snøsikker vintersesong for
turgåere og treningsentusiaster.
Vi slår et slag for hverdagsturismen.
Hos oss kan du bli så lenge du vil, kom
og besøk oss da vel. Det er ikke alltid
reiselengden det kommer an på.

Regionrådet for Hadeland

Dagsturisme som
inviterer til å bli
GRAN er Hadelands regionsenter hvor
du finner kjøpesenter, handlegate,
spisesteder, kultursal og bibliotek. Er du
en skikkelig eventyrer bør du legge turen
til Fjorda som er et virkelig eldorado for
kanoentusiaster. Her kan du få påfyll med
kunst, kultur og historie. Du kan bo på
campingplass, gjestgiveri eller hotell,
og du kan bade ved Skutelandet,
Ulsnestangen og Eidsand ved Rands
fjorden eller på østsiden av Jarenvannet.
Noen av de fineste turløypene i Gran
går til fots opp Brandbukampen og til
Sølvsberget, på sykkel fra Granavollen
eller på ski fra Lygna skisenter. Er du en
virkelig eventyrer reiser du til Fjorda, som
er kjent som eldorado for kanoentusiaster. Røykenvik er stedet for de store
matopplevelsene. Landsbyen Brandbu og
regionsenteret Gran byr på arrangementer
og aktiviteter for store og små gjennom
hele året.
NESBAKKEN er sentrum i Jevnaker
kommune, et koselig lite tettsted, og en
perle langs Randsfjorden. Stedet kan by
på koselige kafeer og små nærbutikker.
Her finner du Østlandets flotteste

campingplasser ved idylliske Randsfjorden. På Jevnaker kan du også oppleve
glamorøs camping og reise på glamping.
Tanken er å oppleve sjarmen med å
campe nær naturen med komfort og
mulighet for skikkelig luksus.
I Jevnaker kan du bade ved bl.a. Haugenstranda, Nordbytangen, Nøklebytangen,
Verkevika og Sløvika.
Fra HARESTUA kan du gå planetarium
natursti gjennom skogen og helt opp til
Solobservatoriet. Der kan du få omvisning
i Norges største astronomiske anlegg.
Du finner fantastiske løypenettverk fra
Brovoll over Romeriksåsene med
snøgaranti, og inne ved Skjerva finner du
idylliske skogsstier og en hyttelandsby.
På Harestuvannet kan du glede deg over
naturlig skøyteis. Fra Vestenden, Bislingen
og Mylla kan du vandre inn i Nordmarka
mot Oslo. Om sommeren kan Harestu
vannet by på mange bademuligheter,
for eksempel ved Bøhrentangen. I tillegg
finner du tilrettelagte badeplasser ved
skogstjern på Hadelandsåsen og de
mange innsjøene i Nordmarka.
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Hadelands vikingog kulturhistorie
barnet til Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok
hadde sitt virke på Hadeland og er de senere
årene blitt gjort kjent som en karakter i den
verdenskjente TV serien Vikings. Det sies at
Harald Hårfagres oldebarn Olav Trygvasson ble
født på Kongeøya utenfor Eidsand i Røykenvika.
Moren Astrid Eiriksdatter skal ha vært på flukt
etter at Vikenkongen Trygve Olavsson hadde
falt. Olav Trygvasson regnes som Norges
fremste nasjonsbygger og mest sentrale
og innflytelsesrike konge.

Den gang Hadeland het Hadafylki omfattet
det også Ringerike, Land og Toten. I tillegg
til å være bønder og håndverkere var Hadene
attraktive krigere og ble hentet inn til de store
slagene om Romerriket. Mange dramatiske
hendelser fra vår vikinghistorie kan knyttes til
Randsfjorden. Det sies at Halvdan Svarte gikk
gjennom isen ved Røykenvika på Brandbu.
I Snorresagaen kan vi lese at Halvdan Svarte
fikk sønnen Harald Hårfagre med Ragnhild
Sigurdsson. Hun var datteren til Hadelandskongen Sigurd Hjort som i sin tur var olde
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Stuttreist mat
og opplevelser
lokale kunstnere. Du kan gå på historisk grunn
i Søsterkirkene, besøke Grinakervev eller nyte
utendørskonserter på Folkemuseet.
På Kistefos-museet finner du en skulpturpark
i verdensklasse, spennende utstillinger og et
stort industrimusem.

På Hadeland kan du nyte «stuttreist»,
lokalprodusert mat i takt med årstidene.
Kvalitetsprodukter fra Hemlaga på Næs,
Hadeland Viltslakteri, Brandbu Pølsemakeri,
Mat for Sansene eller ost, kjøtt og grønnsaker
fra Thorbjørnrud Hotel. På Hadeland Landhandleri kan du skaffe deg vikingkorn,
økologiske egg og bær fra området. I tillegg til
å kjøpe ferdig foredlede produkter, kan du
delta på kurs hos lokale produsenter i ysting,
safting, bakst, sylting, speking og pølsemaking.
Dersom du ønsker å nyte velkomponerte retter
i historiske omgivelser kan du oppsøke
gourmetrestauranten Lokstallen i Røykenvika,
spisestedene på Granavollen eller Hadeland
Glassverk. I tillegg til tradisjonelle torgdager er
det en rekke arrangementer gjennom året som
har mat i sentrum, slik som Potetfestivalen i
Gran.
Hadelands håndverkstradisjon er solid
representert på Hadeland Glassverk.
Her kan du i tillegg til å gjøre en god handel,
prøve deg på glassblåsing eller nyte konserter
og utstillinger. Kultursenteret på Granavollen
tilbyr hele året kvalitetsutstillinger i Glass
låven, der du også kan bli bedre kjent med

!
8

Regionen har egen Potetfestival
med matmarked, arrange
menter og opplevelser for
hele familien.
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Natur og friluft
På Hadeland kan du dra på mange flotte dagsturer, eller pakke sekken for lengre
utflukter. Om du foretrekker fisking, kanopadling, sykling, bading eller fotturer, har
Hadeland turløyper og terreng for enhver smak. Om vinteren har vi flott skiterreng og
skøytebaner, og om sommeren kan du følge sykkelturkart fra Granavollen via Røykenvika
til Jevnaker, og slenge deg på elsykkel eller vanlig sykkel. Dersom du vil gå Kongeveien
eller følge Pilegrimsleden, telte ute eller sove under åpen himmel, er Hadeland den
perfekte portal for opplevelser for enhver smak.

For deg som velger en reise ut i naturen fritt for sengeplasser
og serveringssteder. Hadeland er stedet!

Fjorda er et område av sammenvokste
innsjøer, der du kan dra på øyhopping
med kano og telte.
Vil du legge ut på lengre vandringer i det fri, har du Tverrsjøen, Gjerdingen, Mylla, Svea
og Kjevlingen i Nordmarka, eller skogstjernene på Hadelandsåsen med tilrettelagte
badeplasser som ved Skjerva, Sagvollen, Leirfallet, Svera, Ognilla og Beitingstjern for
en mer usjenert naturopplevelse.
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Foto: Mona Irene Haugen

Foto: Christian Rief

Foto: Sigurd Strømme Bernersen

Destinasjoner som Lygna, Bislingen og Brovoll har snøsikre skimuligheter vinterstid, og snøen
kommer tidlig her. NM-anlegget på Lygna sikrer gode treningsforhold sommer som vinter, mens
nord i Nordmarka finner du milevis med oppkjørte løyper i turvennlig terreng.

!

Du finner alle turene på Hadeland i appen Outtt
Du kan også finne skiturer, sykkelruter og skøyteturer på skiforeningen.no
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Oversikt
Stasjoner for avgang / portaler til opplevelser:

»
!

Ta NSB Gjøvikbanen linje L3 fra Oslo
og nordover. Alternativ er linje R30,
men denne linjen stopper kun på
utvalgte stasjoner

GRUA
Hadeland Bergverksmuseum

GJØVIK
OSLO

STRYKEN

HARESTUA

Gå, sykle eller
gå på ski til Oslo

Planetarium natursti
til Solobservatoriet
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Foto: Svein Slåtsveen

ROA
Gjenbruksbutikken
på Lupro

GR AN

BLEIKEN

Elsykkel fra Granavollen
(Søsterkirkene, Pilegrimssenteret) via Røykenvik
(Lokstallen) til Jevnaker
(Glassverket, Kistefos,
Thorbjørnrud)

Strandliv ved Eidsand der
du kan se Kongeøya hvor
Harald Hårfagre ble født

Gjøvik >

JAREN
Kort vei til badeliv
i Røykenvika eller
turopplevelser på
Lygnaåsen

LUNNER
Skøienhallen,
Lunner kirke
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Noen av Hadelands mange opplevelser

SPISESTEDER

KULTUR

HOTELLOVERNATTING

Thorbjørnrud Hotell

Kistefossmuseet

Thorbjørnrud

Mat for sansene

Hadeland Glassverk

Sanner

Glasslåven Kunstsenter

Pilegrimsvanring i granavollen

Hotel Hadeland

granavollen.pilegrimsleden.no

hotell-hadeland.no

Granavolden gjæstgiveri

Hadeland folkemuseum

granavolden.no

Lokstallen Røykenvik

Tegneseriemuseet

Akita Sushi Bar

Musikk-kjeller'n
@Musickjeller

SVØMMING

Restaurant Klosterkjelleren

Kultursalen

Svømmehaller gran, brandbu

thorbjornrudhotell.no
matforsansene.no
glasslaven.no

granavolden.no
@lokstallen

@AkitaMatOgUteliv
klosterkjelleren.no

Hadeland Gjestegård

kistefos.museum.no
hadeland-glassverk.no

randsfjordmuseene.no
tegneseriemuseet.no

hadelandkultursal.no

thorbjornrudhotell.no
sanner-hotell.no

Granavolden Gjæstgiveri
Lygnasæter
lygna.no

gran.kommune.no

Lunner og Harestua

@HadelandGjestegård

CAMPING OG HY TTELIV

Godshuset Café Oscar II

Sløvika Camping

slovikacamping.no

GÅRDSBESØK OG KURS

Oldemors Karjol

Glamping på Thorbjørnrud

Midtre Olimb gård

Kokkestua og bakeriet

Åstjern

Corner'n

Lygna

@cafeoscar

oldemors-karjol.no
hadeland-glassverk.no
@Corner´n

Yan Shi

glampingnorge.no/randsfjorden

lunner.kommune.no

sonjanils.wixsite.com/midtreolimb

Lizas småbruk

åstjern.no

lizassmåbruk.no

lygna.no
lygnalia.no

@YanShi

Kafe Consulen

kistefos.museum.no
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BADING

GÅ PÅ BEINA

Randsfjorden

Brandbukampen, Sølvsberget,

Jarenvannet

Pilegrimsleden, Buhammeren,

Harestuvannet

Harestulia, Øyungen, Brovoll,

Nordmarka

Tverrsjøen, Gjerdingen, Mylla,
Svea og Kjevlingen i Nordmarka.

SYKLING
Øståsen
Mylla
Nordmarka
Granavollen
Jaren
Harestua
Skjervum

hadeland.dnt.no
skiforeningen.no
visitnorway.no
jevnakerskoyter.com
hadeland-ski.no
ut.no
bjoneroa.no
fjorda.com
hck.no
Tur-appen: outtt

SKØY TER
Harestuvannet
Jevnaker

SKIGÅING
Mylla
Lygna
Øståsen
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»
1

Her får du tak i stuttreist mat

BR ANDBU PØLSEMAKERI
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Brandbu og Gran – Catering og utsalg av pølser, lam,
spekemat og prisbelønnede medister- og kjøttkaker.
brandbupolsemakeri.no
2

Høvdinghallen på Hadeland Glassverket, Jevnaker
– Mathall med lokalprodusert mat og drikke,
bugnende av honning, syltetøy, sennep, aioli,
saus, suppe, saft, sirup, sjokolade og karameller.
hadeland-glassverk.no

HADELAND HÅNDVERKSBRYGGERI

Håndverksøl brygget i mindre skala, med manuelle
tradisjoner på den gamle mølla i Gran sentrum.
Ærlig øl lages uten snarveier.
hadelandhandverksbryggeri.no
3
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HADELAND LANDHANDEL

hadeland-landhandel.no

HADELAND VILTSLAKTERI

Hadeland Viltslakteri, Jevnaker – Slakting,
helgrilling, produksjon og catering av elgkarbo
nader, elggrill, hjortebratwurst, spekemat av hjort,
elg, svin, får og storfe. hadelandvilt.no
5

THORBJØRNRUD HOTELL

Thorbjønrud Hotell strekker begrepet «å lage
mat» litt lenger enn andre hoteller. De har egen
bondegård, ysteri, bryggeri og kjøkkenhage. Her får
du gode måltidsopplevelser, matkurs, smakinger,
foredrag og omvisninger. thorbjornrudhotell.no

Hadeland Landhandel, Gran sentrum – Lokalutsalg
av kortreiste varer fra ulike regioner, med kjøtt og
fisk, spekepølser, egg, håndbrygget øl, oster, korn,
salater, bakkels og mye mer.
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MATHALLEN PÅ HADELAND
GLASSVERK

HEMLAGA PÅ NÆS

Hemlaga på Næs, Røykenvik – Innovativ gårdsdrift
og tradisjonsrik gardsbutikk som selger naturlig
produsert eplemost, geleer, syltetøy, saft,
kaker og gjærbakst. hemlaga.no/om-oss
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GJØVIK

Fjorda

5

Brandbu

Rands
fjorde
n

1

Lygna

Jaren

Jarenvatnet

Skjervum

Granavollen
2

Gran

3

Hadelandsåsen/Øståsen

Lunner
Roa

Sløvika
7

4

Jevnaker

Mylla

Grua

E16

Harestua
Nordmarka

HØNEFOSS

R4
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Harestuvannet

OSLO

GARDERMOEN

6

E16

Foto: Tore Vefferstad

Regionrådet for Hadeland

regionhadeland.no

Gran kommune

gran.kommune.no

Lunner kommune

lunner.kommune.no

Jevnaker kommune

jevnaker.kommune.no

Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike reiseliv

gjovik.com
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www.tintkom.no

—
Velkommen til
gode opplevelser

