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TUR S12   5-7 dager

Ved Fongen.  Foto: Erik Stabell
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N ett av flere overnattingssteder 
her. Velger vi en slik løsning, 
kan vi ta turen om Skardøra 
fram til Stugudal. På godt føre 
kan direkteturen fra Nedalen til 
Kjøli legges på innsida av 
Væktarhaugen og Gråsida og 
om Riasten. 

De som er i bra form vil på godt 
føre kunne ta turen fra 
Kjølihytta tilbake til Flora på en 
dag Det er en strekning på over 
3 mil. Da kan ruta legges mot 
nordvest på østsida av 
Kjøliskarven, passere mellom 
Hyllingen og Skjellåfjellet, 
framover på vestsida av 
Hillmovola, ned om Nekåbjørga 
og etter gammelvegen ned til 
Flora. Denne ruta er ikke merka 
og er krevende å finne fram etter i usiktbart 
vær. Lettere er det da å ta ned Hendalen, ta ut 
på innsida av Henvola og kjøre skogslia ned til 
Græsligrenda. Herfra er det ca en mil langs 
riksvegen med bussforbindelse ned til Flora. 
Men vi kan også ta denne turen på to dager. 
Da tar vi over Kjølifjellet og Holdalsvollen til 
Nordpå, betjent, privat 8 t, delvis vintermerka. 
Fra Holdalsvollen tar vi framover den glisne 
skogslia på nordsida av dalen fram til Nordpå. 
Overnatting på Nordpå bør avtales. Siste dag 
tar vi merkinga over fjellet mot Græslihytta. 
Men oppe på fjellet tar vi ut på vestsida av 
Hillmovola, ned om Nekåbjørga og ned gam-
melvegen til Flora. Dette tilsvarer nok en 7 
timers sommertur.  

Sommer: 
Denne rundturen er også en flott sommertur. 
Da bør den legges opp som en sju- eller åtted-
agerstur. Somre med båtrute på Essandsjøen / 
Nesjøen kan båt tas mellom Storerikvollen og 
Nedalshytta eller et stykke på vegen.

Rutebeskrivelser: 
De merka og umerka rutene og mange variant-
er og toppturer er beskrevet i TTs håndbok 
Sylene og Trollheimen. 

Kart: 

1:50 000 Tydal, Essandsjøen, Stugusjø og 
Ålen. Turkartet 1:100 000 Sylan erstatter blad-
ene Stugusjø, Essandsjøen, men bare delvis 
Tydal og Ålen.

Erik Stabell

Rundtur om 
Roltdalen, sentrale 
Sylan og Kjøli 
Vintertur i Sylan på fem 
til sju dager 
Første og siste dagsetappe er ikke 
vintermerka. 
❄❄❄❄c
Dette er en fin, men litt utradisjonell 
rundtur i Sylan. Den beskrives primært 
som vintertur, men kan også gås sommers 
tid. Den starter fra Flora innerst i Selbu, 
tar om Roltdalen, går inn om det sentrale 
Sylområdet og om Kjøli tilbake til Flora. 
Turen egner seg f eks som påsketur, også 
for barn fra ca 12 års alder. Flere av dag-
setappene er korte slik at mange vil velge 
å gå to etapper på en dag iallfall vinters 
tid.
 
Tydalsbussen går hver morgen og ettermid-
dag fra Trondheim / Stjørdal mot Tydal. Vi 
tar morgenbussen til Flora eller vi kjører bil 
opp hit og går over til Roltdalen og 
Schulzhytta, betjent, TT, (6 timers sommer-
tur). Denne ruta er ikke vintermerka. I store 
trekk kan sommerruta følges. Vi fortsetter 

videre til Ramsjøhytta, selvbetjent, TT (5 t). 
På denne dagsetappen kan det anbefales å ta 
turen over Saufjellet og Ramfjellet med flott 
nedrenn til Ramsjøen. Også vinters tid kan 
turen tas over Fongen. Det er et bratt nedrenn 
mot Ramskardet eller finere ned mot sørøst 
og på skrå ned på nordsida av Fongtrøa. 

Turen over til Storerikvollen, betjent, TT (6 
t), er en lett tur og kan gjerne tas over 
Sankåkleppen. Er føret lett og formen god, 
kan disse to etappene tas på en dag. Vi tar 
videre over til Nedalshytta, betjent, TT 
(6-7 t). Turen direkte til Kjølihytta, selv-
betjent, TT, er lang, en vel 9 timers tur om 
sommeren, men vil vinters tid vanligvis gå 
greitt på en dag om vi velger korteste rute 
om Stugudal. Er forholdene tunge, kan over-
natting legges inn i Stugudal. Væktarstua er Nordpå   

Nordpå er en tidligere TT-hytte. TT 
kjøpte i 1947 eiendommen Haugen og 
bygde til den karakteristiske avtrappete 
soveromsfløya og en en-etasjers stue. 
Nordpå ble tatt i bruk i 1949. Siden 
dette var en kombinert turisthytte og 
jordbrukseiendom var det krav om 
jordbruksdrift. Helårsdrift av hytta ble 
kostbar for TT og da det ble ikke gitt 
tillatelse til å skille turisthytte- og  
jordbruksdrift, ble eiendommen solgt 
i 1976 til kommunen. Etterpå ble jord-
bruksdelen skilt ut og hytta drives 
som fjellstue.

Frisk vind over fjellet mellom Nordpå og Græsli. 
Foto: Erik Stabell 


