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Sammenhengende fra 
Trondheim mot Sylan 
Trondheim har ganske avgrensete 
markaområder rundt byen. Men byen 
har likevel fjellet nært tilgjengelig. Fra 
Strindamarka er det sammenhengende 
skog- og fjellområder om Malvikmarka 
og Klæbumarka, om Mostadmarka og 
Vennafjellet og fram til Selbuskogen 
(Vinsmyra) på vegen mellom Hell og 
Selbu med bare begrensete brudd av 
veger og utbygging. Fra Selbuskogen 
er sammenhengen ubrutt av veger om 
Roltdalen, sentrale Sylan og helt fram 
mot Storsjön i Sverige, ca 15 ubrutte 
mil. Fra Tillermarka om Skjøla og 
Vassfjellet og videre opp i Brungmarka 
er det sammenheng mot Kjølifjellet 
og Sylan den vegen. Her er sammen-
hengene brutt opp av flere daldrag og 
veger. TUR S13   2-3 dager

Prestøyhytta i vinterdrakt. Foto: Vigdis Heimly
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Som gjennomgangstur for barnefamilier anbe-
faler vi at returen legges den varierte turen 
vestover til Vinsmyr ved riksvegen over 
Selbuskogen, 4 t. Merkinga tar av fra ruta mot 
Hegra litt forbi osen av Gråvatnet, tar over 
Ertsgardsfjellet, følger gammel sti sør for Litle 
Leksdammen og tar vestover forbi 
Elvervollen. Selbubussene passerer Vinsmyr 
på veg mot Stjørdal og Trondheim. Ned til 
Hegra er det en mye lengre tur i småkupert og 
ganske tunggått terreng, 8 t (23 km). Bussene 
fra Storlien og Meråker passerer Hegra. 

Vinter: 
Dette er også en fin vintertur med korte 
dagsturer og fint terreng for skibakker, 
leikeaktiviteter og trivelige bålraster. Det er 
ikke vintermerking i området. Vinters tid er 
terrenget langs sommerruta fint å gå, men det 
er lettest å gå myrdragene forbi Kjellstad-
vollen og Eidemsvollen. Turen til toppen av 
Skarvan er en flott tur vinters tid. Følg samme 
rute som anbefalt for sommerturen. Unngå 
bratte, rasfarlige partier i nedrennet mot vest. 

Rutebeskrivelser: 
Både de merka rutene og mange av variantene 
er beskrevet i TTs håndbok Sylene og 
Trollheimen. 

Kart: 
1:50 000 Flornes og Stjørdal. 

Vigdis Heimly

Til Prestøy- og 
Kvitfjellhytta 
Kortturhelg ved Skarvan
aad
Dette er et fint område for barnefamilier 
og andre som ønsker korte dagsetapper. 
Det gir også muligheter for fine toppturer 
i Skarvanområdet. Turen kan tas som en  
gjennomgangstur med bruk av offentlige 
kommunikasjoner med start på Vækta 
innafor Innbygda og avslutning på 
Vinsmyr på Selbuskogen eller som en 
rundtur ut fra Vækta. Hvis du går turen 
med mindre barn, bør du bruke mye len-
gre tid på dagsetappene enn det som er 
angitt som vanlig gangtid. 

Start fra Vækta fredag. Her er det parkering. 
Turen er egnet for bruk av offentlig kommu-
nikasjon. Selbubussen passerer Innbygda og 
herfra kan drosje tas inn til Vækta. 
Det er en fin kveldstur, 2 timer (8 km) i lett-
gått terreng inn til Prestøyhytta, selv-
betjent, NTT. Stien er ikke merket, men er 

delvis planklagt over våte områder. Følg liten 
sti opp lia over Prestøyvollen, eller fortsett 
langs myrene til stikryss med skilting rett sør 
for hytta.

Lørdag går turen i småkupert terreng til 
Kvitfjellhytta, selvbetjent, NTT, 4 t (13 km). 
I starten er det åpent fjellterreng langs vest-
siden av Gråfjell og på østsiden av 
Grønfjellet. Den siste delen av turen går 
gjennom et spennende småkupert landskap i 
åpen fjellskog og langs myrer, troll- og tusse-
land, først mot nord, så rett vestover. 

For de som ønsker en lengre tur, er det fint å 
ta en avstikker over Skarvan. Ta nordøstover 
fra hytta opp over Litleskarven (1098 m) og 
følg ryggen videre til Storskarven (1171 m). 
Nedturen går vestover fra toppen fremover til 
sadelen før Sunndalshøgda, ned i dalen mot 
sørvest og etter fylkesgrensen til den 
merkede ruta. 

De som tar turen som rundtur, tar turen til-
bake til Vækta over Storkjølen. Her er 
det ikke merket rute. Legg turen gjerne om 
Eidemsvollen og Nyvollen. I dette området 
er det mange gamle stier og ferdselsveger 
etter tida med setring. Bare noen av dem er 
merket av på kartet.  På vei fra Prestøyhytta mot Schulzhytta. 

Foto: Vigdis Heimly


