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etter skiløypene om Pundsvollen, Vardebu 
og Gammelvollstogo 
opp til Vennafjellet. Her 
har Luftfartsverket bygget en 
radar, mens Forsvaret har fjernet 
sine anlegg. Ta ned til vegen om 
Mostadmarka. Turen ned fra Kvit-
fjellhytta kan også tas etter merkinga 
til Hegra, 8 t, der busser går mot 
Stjørdal og Trondheim. 

Vinter: 
Denne turen er en like flott vintertur,
 f eks i vinterferien med bruk av selv-
betjenings-kvarterene på de betjente 
hyttene, eller i påska. Samme ruter følges. 
På lett påskeføre vil de sprekeste finne det 
lett mange steder å ta to dagsetapper på 
en dag. I godvær og med fine snøforhold 
anbefaler vi heller å legge dagsetappene 
over fjellrygger og topper, f eks for dags-
etappene vestover fra Storerikvollen over 
Sankåkleppen, Fongen eller Ramfjellet og 
Saufjellet - turen over Ramfjellet og Saufjellet 
er en finere skitur enn turen over Fongen - og 
Skarvan. Å gå hele turen fram til Trondheim 
fra Kvitfjellhytta er en meget drøy dagsetappe. 
Turen bør i så fall legges fra Vinsmyra om 
Pundsvollen og etter Jøvrarenn-løypa ned 
langs Nævra, om skianleggene på Jervskogen, 
Vulusjøen, Hønstad og fram til Jonsvatnet. 
Se beskrivelse av turen JV7 fra Vinsmyra til 
Trondheim i TTs årbok for 1995 eller tilsvar-
ende i TTs bok "Ut i marka". Denne turen vil 
bli på vel seks mil og forutsetter lett føre og 
gode snøforhold gjennom Malvikmarka. 

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka rutene og mange variant-
er og toppturer er beskrevet i TTs håndbok 
Sylene og Trollheimen. Opplysninger om for-
holdene på svensk side: STFs e-post-adresse er 
info@stfturist.se og internettadresse www.
meravsverige.com. 

Kart: 
1:50 000 Stugusjø, Essandsjøen, Tydal, 
(Selbu,) Flornes og Stjørdal og svensk fjell-
kart 1:100 000 Z 6 Storlien - Vålådalen - 
Ljungdalen. Turkartet 1:100 000 Sylan erstat-
ter Z 6 og Stugusjø, Essandsjøen og delvis 
Tydal. For turer fram mot Trondheim anbe-
fales turkartene for Malvikmarka og evt 
Strindamarka. 

Erik Stabell

Fra svenskegrensa 
mot byen 
En ukes gjennomgangstur i Sylan  
aaa(a ) ls c(dls)

Dette er en "klassisk" ukestur i Sylan,
fra de sentrale deler av fjellturområdet 
Sylan inne på svenskegrensa, vestover 
gjennom Fongenområdet og Roltdalen, 
fram gjennom de vestlige utløpere av 
turområdet mot Stjørdal og Selbu og med 
muligheter for å fortsette mot Mostad-
marka, Jonsvannsmarka og Trondheim. 
Turen passer motiverte barn fra 10 år.
En hel ukes fjelltur er en fin måte å være 
sammen på for voksne og barn.  

Tydalsbussen går de fleste dager hver 
morgen og ettermiddag fra Trondheim / 
Stjørdal til Tydal. Ta denne om morgenen 
til Væktarstua i Stugudal og gå turen om 
Væktarhaugen (ikke lenger kvarter) inn til 
Nedalshytta, betjent, TT, 6 t, direkte eller 
gjennom Skardørsfjella og Skardøra, 8 t. 
Eller du kan ta ettermiddagsbussen og over-
natte i Stugudal eller korte inn turen og 
ordne med skyss direkte inn til Nedalshytta. 
Turen til Sylstationen, stor selvbetjent, STF, 
tas normalt om Ekorrdörren, 6t. Turen kan 
også tas over Sylmassivet og om Storsylen, 

8t. Storsylen er en kortere, men litt luftigere 
tur som dagstur fra Sylstationen enn fra 
Nedalshytta, 6 t tur-retur, delvis merka. 
Turen går videre til det trivelige turisthytte-
anlegget Storerikvollen, betjent, TT, 6 t, og 
til Ramsjøhytta, selvbetjent, TT, 6 t. Vi har 
nå gått fra det sentrale Sylområdet og er 
kommet innunder Fongenmassivet og nærm-
er oss de store inngrepsfrie områder i 
Roltdalen og de indre deler av Garberg-
vassdraget. Turen til Schulzhytta, betjent, 
TT er en kort tur, 5 t. Turen kan også tas 
enten over toppen av Fongen på sørsida av 
ruta eller litt lettere over Ettfjellet, Tofjellet, 
Ramfjellet og Saufjellet på nordsida. 
Toppturene er ikke merka. 

Fjellturen kan nå avsluttes ved å gå fram til 
Selbu om Høgfjellet, Hoemskjølen (Blekåa) 
og Evjegjerdet eller over til Flora. Men vi 
fortsetter turen videre til Prestøyhytta, selv-
betjent, NTT, 5 t, og den korte turen til 
Kvitfjellhytta, selvbetjent, NTT, 4 t. De 
spreke kan nok ta disse to dagsetappene på 
en dag. Vi anbefaler heller å bruke to dager 
på turen og ta turen til Kvitfjellhytta om 
toppen av Skarvan og ned gjennom det spen-
nende skogsterrenget mellom Skarvan og 
hytta. Siste dag tar vi retning mot Vinsmyra 
på vegen mellom Stjørdal og Selbu. Her går 
det jevnlig busser. Vi kan også fortsette ute-
nom merka ruter videre vestover gjennom 
Vennafjellet og ned på vegen mellom Selbu-
strand og Hommelvik om Mostadmarka med 
kveldsbuss mot byen. Her anbefales det å ta 
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