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Til Storskarven 
og Kjølifjellet
Helg fra Bjørgåsen 
aaaad
Vi tar en helgetur til fjellene ved Gaulas 
kilder og starter på Bjørgåsen fjellstue. 
Fjellstua er den tidligere mannskapsbrak-
ka til Killingdal Gruveselskap. Etter en 
stor restaureringsjobb, ble bygningen 
åpnet som fjellstue i 1995. Killingdal 
gruve ble regnet som den viktigste i Ålen 
herred og var ved nedleggelsen i 1986 den 
siste som var i drift på Rørosvidda. 
Naturopplevelsene rundt fjellstua er rik-
holdige og er vel verdt et lengre opphold. 
En helgetur gir oss en smakebit på områ-
det. Lørdag tar vi turen høgt opp om 
Storskarven til Kjølihytta. Her er det ikke 
merking, men terrenget er noe av det mest 
lettgåtte som finnes. Sommers tid tar vi 
turen som en rundtur med tur tilbake til 
Bjørgåsen om Kjølifjellet. Vinters tid tar 
vi den som en gjennomgangstur for å opp-
leve den flotte skituren framover kjølen 
mellom Aunegrenda og Haltdalen. Den 
foreslåtte turen er for drøy å gå for barn, 
men fast opphold en helg eller noen flere 
dager anbefales for barnefamilier.  

TUR S 14   2-3 dager Til Bjørgåsen fjellstue, betjent, privat, kom-
mer vi med bil hele året. Vi kan også ta tog 
til Reitan stasjon og gå de tre kilometrene 
opp til fjellstua eller gå av Rørosbussen på 
Ålen og ta drosje opp. Ta kontakt med fjell-
stua for å avtale overnatting. Vi drar opp fre-
dag ettermiddag. 

Lørdag tar vi opp i slakt og lettgått terreng 
etter den gamle taubanetraseen opp til gru-
veområdet ved Gaulåsen og legger kursen på 
nordsiden av Litlskarven mot Storskarven, 
1265 m. Toppen ligger fritt og utsikten er vid 
både østover til Sylan, sørover Rørosvidda til 
Hommelfjell, Tronfjell og Elgpiggen og 
innover Gauldalsvidda mot Forolhogna. Fra 
toppen tar vi nordover og drar ned til Syosen, 
der Sya renner ut i Gaula. Vanligvis er Sya 
lett å krysse. Gaula krysses på bru. Fra 
Jensåsvollen tar vi den gamle gruvevegen 
opp til det som er igjen etter Kjøli gruve. 
Kjølihytta, selvbetjent, TT ligger en km øst 
for gruveområdet. Turen er på ca 25 km og 
en må regne at den tar 7 – 8 timer. 

Søndag tar vi turen tilbake vestover 
Kjølifjellet og opp på Kjøliskarven, 1288 m. 
Fra skarven tar vi i det åpne og lettgåtte ter-
renget framover forbi Bjørgkleppen, krysser 
den tydelige linja etter den gamle taubanen 
fra Kjøligruva og tar ned myrene til seter-
vegen fra Reitan. Vi tar over Gaula i området 
ved Håen og går i myr- og skogsterreng fram 
til Bjørgåsen. Turen er på ca 18 km. 
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Vinter: 
På ski følger vi omtrent samme rute som som-
merturen opp til Storskarven og videre over til 
Kjølihytta. Vi legger opp turen som en gjen-
nomgangstur for å gå turen framover til 
Haltdalen langs ryggen mellom Gauldalen og 
Aunegrenda. Dette er en flott skitur. Vi starter 
opp langs vintermerkinga til Kjølifjellet, tar av 
fra denne og drar ut fjellet mot vest. Vi dreier 
etter hvert mot nordsida av Rensjøen, tar over 
Grønfjellet og følger ryggen fram til 

Turmuligheter og attraksjoner 
i Bjørgåsen-området

Bjørgåsen fjellstue utgjør i seg selv ett av 
områdets mange minner om den omfattende 
gruvevirksomheten her med transportsystemer 
og energianlegg. I tillegg er området fullt av 
minner etter mange hundre års gårdsdrift, 
setring, jakt og fiske og stier og ferdselsveger 
etter all virksomheten. Og her er det spen-
nende naturhistoriske minner. 

En fin opplevelse er å besøke Killingdals-
kirka, som ligger 3 km sør for Fjellstua ved 
starten på elva Skuru. Killingdalskirka er en 
usedvanlig fin jettegryte som er lett å finne. 
På vegen opp til Storskarven, kan turen gjerne 
legges innom kirka.  

Busjøen er et av de beste fiskevannene i 
Holtålen. På turen fra toppen av Storskarven 
mot Kjølihytta kan turen legges innom vannet. 
Her finner du en fin natursteinsdemning fra de 
første reguleringer av sideelvene til Gaula og 

Vollfjellet. Her er det fint, lettgått fjellterreng 
og vi beveger oss oppe på ryggen med flott 
utsikt. Vi tar ned i skogen, når vegen fra 
Aunegrenda og tar langs denne ned til Halt-
dalen stasjon. Skal vi med bussen, renner vi 
jordene ned til dalbunnen og riksvegen. Turen 
er på ca 30 km. Fin er også turen nordvestover 
fjellet om Hyllingen, 1205 m, og ned til 
Græsligrenda i Tydal eller fram til Flora helt 
innerst i Selbu og Tydalsbussen som passerer 
her. Turen fram til Flora er på ca 35 km.  

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

Internett: 
www.bjorgasen.fjellstue.no

Kart: 
1:50 000 Ålen (Haltdalen for turen fram til 
Haltdalen og Tydal for turen fram til 
Græsligrenda eller Flora). 

Kjetil Lehn

like ved demningen ei bu som bærer det 
klingende navnet Savoy. Den står åpen. 

En helt spesiell tur som kan anbefales er et 
besøk i Ruglråen. Dette er en canyon som ble 
utformet på slutten av siste istid da hovedelva 
rant nordover og grov ut den vel 4 km lange 
kløften i fjellet. Det trange gjelet med opp til 
100 m stupbratte dalsider mellom jernbanen 
og riksvegen gir helt spesielle gode klimatiske 
forhold for plante- og dyrelivet. Fra 1700-
tallet var det fast bosetting her. I dette unike 
landskapet er det dyregraver, to husmanns-
plasser fra ca 1800, Råen gård, Råfossen med 
sitt 30 m høge fall og rik flora og fauna. 
Bjørgåsen arrangerer turer hit i juli og august, 
som også gir innblikk i Amerika-utvandrernes 
saga. 

Bjørgåsen er også et fint utgangspunkt for 
besøk til Rugldalen med Ratvollen, Johan 
Falkbergets føde- og bosted, og de nordlige 
deler av Røros kobberverks guveområder.
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