
Om Roltdalen 
og Storerikvollen 
Fire dager i Sylan fra Meråker
aaac
Med start og avslutning i Stordalen i 
Meråker legger vi opp til en firedagers 
tur hvor vi får med oss både Schulzhytta, 
Roltdalen og Storerikvollen. Selv om dag-
setappen siste dag regnes som en 
8-timers tur, kan turen passe for barn 
fra ca 10 års alder. Turen er like fin som 
vintertur, f eks som en kort påsketur eller 
vinterferietur. 
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Turen tilbake til Bjørneggen, 8 t, går i 
variert og lettgått terreng. Det anbefales en 
første rast på turen ved Sandtjønna. Her er 
det fin sandstrand, men det er kaldt i vatnet, 
vanntilførselen til tjønna er stort sett kaldt 
kildevann. På slutten av turen går det lett 
ned gjennom det åpne skogsterrenget i 
Hårrådalen. 

Vinter: 
Vinters tid følges i hovedsak de samme 
rutene som om sommeren. Rutene er perma-
nent vintermerket og de fleste suppleringskv-
istes i påska. Turene over toppene anbefales 
også vinters tid, men vær oppmerksom på 
rasfare.  De samme ruter opp og ned fra 
Fongen anbefales også for vinterturer. I ras-
farlige perioder anbefales ikke tur over 
Fongen. 

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka rutene og mange vari-
anter og toppturer er beskrevet i TTs hånd-
bok Sylene og Trollheimen. 

Kart: 
1:50 000 Meråker, Flornes, Tydal og 
Essandsjøen eller turkartet 1:100 000 Sylan.  

Erik Stabell

TUR S7   4 dager

Ramsjøhytta. Foto: Morten Jensvold

112

S
Y

L
A

N Vi tar ettermiddags-
buss til Meråker og 
får skyss eller 
drosje inn til 
Bjørneggen, 
selvbe-tjent, NTT, 
eller vi 
kjører bil helt inn. 
Vi drar inn til hytta 
om kvelden, så 
kommer vi oss av 
gårde i god tid på 
første dagsetappe. 
Ruta over til 
Schulzhytta, 
betjent, TT, 7 t, går 
om gamle 
Litlefjellet gruve, 
framover høgfjellet 
og tar ned gjennom 
de øvre deler av 
Roltdalen. Hytta 
ligger godt til nede 
i dette natur- og 
kulturlandskapet, 
urørt av veger, kraf-
tutbygging og andre 
større moderne 
tekniske inngrep. 

Turen til Ramsjøhytta, selvbetjent, TT, 5 t, 
er en lett tur. De spreke kan ta turen over 
Saufjellet og Ramfjellet på nordsida eller 
Fongen på sørsida av dalen. Turen over 
Fongen tas opp fra dalen og opp på ryggen 
øst for Litlfongen og ryggen til topps. 
Nedturen kan legges ned ryggen til 
Ramskardet eller sørøstover fra toppen 
innunder Fongskaftet fram mot Fongtrøa og 
ned i dalen sørvest for Ramsjøen. 

Merkaruta til Storerikvollen, betjent, TT, 6 t, 
går om Skarpdalen, fram gjennom dalen til 
Sjursvollen og etter den gamle setervegen til 
hytta. Er været flott, kan turen enten legges 
rett opp fra brua over Lødølja og over 
Sankåkleppen eller fra Skarpdalen og opp 
over Blåhåmmåren. Begge disse toppturene 
gjør at du kommer deg opp i høgden og får 
utsikt. Høyås kobbergruve på ruta mellom Schulzhytta og Flora 

var i drift på 1700-tallet. Foto: Erik Stabell  

Jernaldersk jernutvinning i Roltdalen 
Det er gjort funn av gamle jernutvinningsan-
legg i Roltdalen, bl a ved Liavollen og 
Hoemsvollen. Myrmalmen ble smeltet i små 
ovner, og gjennom en lengere prosess fikk de 
til slutt ut nesten rent jern som var lett smi-
bar. Et slikt anlegg finnes også inntil seter-
husene på Stormoen rett nedenfor 
Schulzhytta. Her ligger restene etter en ovn 
og en del jernslagg som er et mellomprodukt 
på veien til rent jern. En datering av virk-
somheten på grunnlag 14C-metoden brukt på 
trekullbiter  funnet blant slagget, bringer oss 
tilbake til de første århundrene e Kr, eldre 
jernalder. Artikler om jernframstillingen 
finnes i TTs årbøker for 1996 og 1997.

Gruvevirksomhet i Selbu-fjellene  
Det er en rekke minner etter utvinning av 
kobberkis i fjellene mellom Selbu og 
Meråker. Høyås gruve ved ruta mellom Flora 
/ Hegset og Schulzhytta og Kongens gruve 
innunder Nautfjellet og Dronningens gruve i 
Bjørneggfjellet på Meråkersida nordover fra 
Roltdalen kom i gang i første halvdel av 
1700-tallet. Senere i århundret ble Litlefjell 
og Gilså gruver sør for Stordalen i Meråker 
satt i gang. Det var Selbu kobberverk som 
drev og malmen ble fraktet til smeltehytta i 
Selbu. På Stormoen, vollen nedenfor 
Schulzhytta, var det bosettinger av dem som 
arbeidet i gruvene og malmkjørere. Fra 1755 
og fram til århundreskiftet var flere familier 
bosatt her. Fra ca 1800 ble virksomheten 
flytta til Meråker. Den pågikk fram til slutten 
av 1800-tallet. Mer om emnet: Bygdebøker 
for Selbu og Meråker, DNT Til Fots, TTs 
årbok 1985, TTs Sylene og Trollheimen.


