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N stykke ovenfor gårdene. Stien 
tar vestover, opp gjennom bjørke-
skogen, over Litlvola, krysser veien 
mellom Moen og Reitan, og fort-
setter i jevn stigning opp mot hytta, 
1050 m. Ruta direkte fra Nedalen 
til Kjøli på en dag er en lang tur, 
4 + 5 t. Den kan forkortes ved 
å ordne skyss på hele eller 
deler av veien mellom 
Nedalen og Stugudal. 

Turen til Nordpå, 
betjent, privat, 8 t, går 
over Kjølifjellet, ned 
langs Holtsjøen og 
gjennom Aunegrenda 
til hytta. Plass bør bes-
tilles på forhånd. Det 
er lettgått fjell- og 
skogsterreng opp fra 
Nordpå og ned til 
Græsligrenda, 5 t. Fine 
grusterrasser passeres og 
vitner om nivået på bredemte 
sjøen ved slutten av istiden. 

Vinter: 
Vinters tid følges i all hovedsak de samme 
rutene som om sommeren. Rutene 
er permanent vintermerket og de fleste 
suppleringskvistes i påsken. Vinters tid er 
det en vanlig tur å bestige Storsylen fra 
Sylstationen. Før ryggen settes skiene igjen. 
Men det anbefales ikke å gå fra Storsylen og 
ned på norsk side. 

Rutebeskrivelser: 
De merkete og umerkete rutene og mange 
varianter og toppturer er beskrevet i TTs hånd-
bok Sylene og Trollheimen. 

Kart: 
1:50 000 Tydal, Flornes, Meråker, 
Essandsjøen, Stugusjø og Ålen. Svenske 
fjällkart 1:100.000 blad Z 6 Storlien - 
Vålådalen – Ljungdalen. Turkartet 1:100 000 
Sylan erstatter Z 6 og Flornes, Meråker, 
Essandsjøen og Stugusjø.  

Maria Sand / Erik Stabell

En uke fra Tydal om 
Meråker og Haltdalen 
Stor runde i Sylan 
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En storrunde mellom hyttene på norsk 
side i Sylene kan starte mange steder. 
Vi foreslår å starte fra Græsligrenda i 
Tydalen og ta turen nordover om 
Meråker, tilbake om Stugudal og innom 
Nordpå i Haltdalen før vi er tilbake til 
utgangspunktet. Turen er like fin som 
vintertur, f eks som påsketur etter lang 
vinterferietur. Turen kan bli litt langvarig 
for barn, men litt fjellvante barn fra 10 
års alder med tålmodige og oppfinnsomme 
foreldre kan godt gå turen.

Vi tar ettermiddagsbuss eller bil til 
Græsligrenda i Tydalen. Turen er kort, men 
bratt opp til Græslihytta, selvbetjent, TT, 
1 t. Vintermerkinga er refleksmerket om 
man kommer opp i mørket. Sommerruta til 
Schulzhytta, betjent, TT, 7 t, går over 
Græslivola og gjennom Vælskardet med ras-
tehytte mellom Melshogna og Ruten. 
Vi tar framover lia på østsiden av og over 
Roltdalen. Schulzhytta ligger i hjertet av det 
store fjell- og skogsområdet uten veier og 
andre større tekniske inngrep.   

Turen går nordøstover Roltdalen hvor Rotla 
passeres to ganger før vi for alvor stiger opp 
i fjellet. Vi passerer nordenden av den opp-

demte Finnkoisjøen, før vi kommer inn i 
kalksteins-områder med grotter og på slutten 
av dagen gammel gruvevei ned fra Litjfjellet 
gruve i Gruvfjellet ned til Bjørneggen, selv-
betjent, NTT, 7 t. Mot Storerikvollen, 
betjent TT, 8 t, tar vi tar opp Hårrådalen og 
på nord- og vestsida av Blåhåmmårkleppen. 
På godværsdager anbefales rast ved 
Sandtjønna, rett vest for ruta, 7 km før hytta. 

Våtmarksområdet rundt Djupholma passeres 
med tilrettelagte klopper og bro.  Ruta til 
Nedalshytta tar av nedenfor Fiskåhøgda og 
tar vest for Sylmassivet. Terrenget fram mot 
Sylstationen, betjent "selvbetjent", STF, 6 t, 
stiger jevnt, men er lettgått. Dagstur til 
Storsylen, 1762 m, anbefales i godt vær. 
Turen kan oppleves noe luftig, men er ikke 
spesielt utsatt. Turen til Nedalshytta, betjent, 
TT, kan lett tas etter "direkteruta" over 
Storsylen. Det er en 7 timers tur. Men den 
vanligste er å gå øst for Sylmassivet, 
gjennom Ekorrdörren og rett vestover i slakt, 
åpent lende ned, 6 t. 

Turen til Stugudal kan enten legges høgt 
opp og gjennom Skardøra med praktfull 
utsikt framover, 7 t, eller holde merkaruta 
direkte nord og vest for Skardørsfjella, 4 t. 
Væktarstua er ett av flere overnattingssteder i 
Stugudal. Forhør deg på Nedalshytta om 
muligheter. Følg hovedveien i innerenden av 
Stugusjøen. Merking mot Kjølihytta, selv-
betjent, TT, 5 t, tar av fra veien i svingene et 

Det gamle gruveområdet på Kjølifjellet   
Den selvbetjente Kjølihytta ligger høgt og 
fritt en kilometer unna det gamle gruve-
området. Her lå den gamle betjente Kjøli-
hytta som holdt hus i den tidligere admi-
nistrasjonsbygningen for gruva. TT leide 
bygningen fra 1943, men valgte å bygge ny 
selvbetjeningshytte i 1971. Det aller meste av 
det gamle er nå tatt bort. Tufter etter noen av 
bygningene står igjen. Malmrester er samlet 
og jevnet ut i én stor fylling. Fyllingen er 
overdekket med tette masser og vatn er ledet 
bort for å hindre avrenning og forurensning 
av Gaulavassdraget.

Fra Syltoppen. Foto: Trond Kristoffersen
«Fra Kjøli Gruber». Faksimile fra Arbeidets Rett 
19. november 1975. 


