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TUR S15   4-5 dager

Grenserøys i Skardøra. Foto: Erik Stabell 
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N tur. Turen er på ca 30 km. Ta opp langs vin-
termerkinga til Kjølifjellet og følg ryggen 
rett vestover. Ta i slakt småkupert terreng på 
nordsida av Rensjøen, over Grønfjellet og 
følg ryggen fram til Vollfjellet. Ta ned til 
vegen fra Aunegrenda og ta ned langs denne 
ned til Haltdalen stasjon eller renn jordene 
ned til dalbunnen der det går buss. Kortere 
turer ned til tog eller buss fra Kjølihytta er å 
ta av fra den beskrevne ruta og ned til ned 
Ålen eller å dra fra hytta ned til Reitan. 
Reitanvegen er gjerne brøytet til ca 1,5 km 
forbi Reitan stasjon. 
Sommer: 
Dette er også en fin sommer-
tur. Men vi anbefaler da å 
starte turen fra Stordalen i 
Meråker (Bjørneggen), 
å bruke fem dager 
på turen og å avslutte 
den på Reitan. Somre 
med båtrute på 
Essandsjøen / Nesjøen 
kan båt tas mellom 
Storerikvollen og Nedals-
hytta eller et stykke på vegen. På 
turen
fra Nedalshytta til Stugudal anbefaler vi
turen om Skardøra. Væktarstua er ett 
av flere overnattingssteder i Stugudal.  

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

Vintertur i Sylan     
Fire eller fem dager fra 
Storlien til Haltdalen
Første dagsetappen fra Storlien til 
Storerikvollen er bare delvis merka.  
❄❄❄❄lc
Denne gjennomgangsturen fra Storlien til 
Haltdalen passer kanskje best som vinter-
tur, men er også fin å gå sommers tid. Den 
går gjennom lettgått, slakt skiterreng. 
Vinters tid er den på normalt føre en lett 
fire dagers tur, f eks i vinterferien eller 
påska. Turen beskrives primært som vin-
tertur. Turen kan egne seg som tur for 
barn / ungdom fra  12 - 14 års alder.
  
Start med tog eller buss til Storlien og ta 
fastmerkinga mot sørvest opp på fjellet. Før 
rastskyddet på riksgrensa nås, ta rett sørover 
ned dalsøkket til Rekån og videre opp mot 
sørvest over i Rangeldalen. Området er verna 
som naturreservat. Vi tar inn på vintermerk-
inga fra Stordalen og Bjørneggen som kom-
mer på østsida av Blåhåmmårkleppen og går 
fram til Storerikvollen, betjent, TT. Turen er 
på vel 25 km. Ved trygg is på Essandsjøen 
kan vi skrå over vatnet til Fiskåa på turen til 

Nedalshytta, betjent, TT. Turen er på ca 20 
km. 

På godt vinterføre er det vanlig å ta turen 
helt fram til Kjølihytta, selvbetjent, TT, på 
en dagsetappe. Turen er på vel 30 km. 
Letteste rute følger vinterstaking og spor 
etter vegen ned til Stugudal, tar opp fra 
bygda og etter vinterstakinga til Kjølihytta. 
En finere, men litt lengre og ikke merka tur 
er å ta på innsida av Væktarhaugen og 
Gråsida og ta på skrå over til Riasten og der-
fra opp til hytta. Spreke folk kan på godt føre 
ta turen om Skardøra. For dem som synes 
direkteturen blir lang, er det overnat-
tingsmuligheter i Stugudal, bl a Væktarstua, f 
eks dersom barn er med på turen.  

Turen ned til Haltdalen langs ryggen mel-
lom Gauldalen og Aunegrenda er en flott ski-

Rangeldalen naturreservat og 
verneområder i Sylan  
Området Rangeldalen nord for Essandsjøen 
på grensa mot Sverige er siden 1988 vernet 
som naturreservat for å ta vare på et område 
med mange ulike myrtyper. Områdene på 
svensk side er også vernet. Dette området 
vil fra ca 2005 -7 utgjøre en del av et mye 
større verneområde i sentrale Sylan. Dette 
vil omfatte de tilgrensende Blåhammermyrene 
nord for Essandsjøen, som er aktuelle som 
naturreservat og området mellom Essand-
sjøen / Nesjøen og riksgrensa som planlegges 

som landskapsvernområde. Vernet gjennom-
føres for å sikre områdenes naturverdier, 
urørte preg og verdi for friluftsliv. Dette vernet 
vil også avløse den store plantefredningen i 
Nedalen og fjellområdene mot Sverige. 
Dette området ble vernet så tidlig som i 1917, 
og var den første store områdefredning i 
Norge. En stor del av dette opprinnelige 
verneområdet gikk tapt i forbindelse med 
reguleringen av Essandsjøen i 1947 og opp-
demmingen av Nesjøen i 1971. 
Et tilgrensende område på svensk side er fore-
slått som nasjonalpark. 

Kjølihytta. Foto: Erik Stabell 

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