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TUR S17   5 dager

Planklegging over myrene ved Storerikvollen.
Foto: Erik Stabell
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selvbetjeningskvarteret Bjørneggen 
tar gammelvegen av fra nyvegen 
nordover til det gamle smeltehytteområ-
det Hyttmoen. Her krysser den Gilsåa. Her er 
bygget ny bru. Gammelvegen er delvis 
restaurert framover mot Veråsvollen. På noen 
strekninger er det anlagt skogsbilveg etter 
gammelvegen. Fra Røssåsen skrår vegen 
nedover til Meråker-bygda. Vi følger vegene 
gjennom bygda, passerer bruer over 
Torsbjørka og Stjørdalselva og kommer fram 
til Meråker sentrum. Her passerer bussen ned 
til Stjørdalen og Trondheim. Jernbanestasjonen 
ligger litt oppe i lia.  

Uten telt: 
Denne turen er også fin å gå uten telt med 

overnattinger på Schulzhytta, 
Ramsjøhytta, Storerikvollen 

og Bjørneggen. Turen fra 
hytte til hytte egner 

seg for barn fra 
10 - 12-årsalder. 

Lengste dags-
etappe er turen 

fra Storerik-
vollen til 
Bjørneggen 
som er en lett-
gått 
8-timers tur. 

Vinter: 
Også vinters tid er 

dette en fin tur å gå fra 
hytte til hytte. Turen fra 

hytte til hytte kan passe godt 
f eks som påsketur for barn fra 

12 til 14 års alder. Det er fint å gå på 
ski etter Gamle Stordalsveg helt fram til 

Meråker. 

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

Kart: 
1:50 000 Selbu, Tydal, Essandsjøen og 
Meråker. Turkartet 1:100 000 Sylan erstatter 
bladene Essandsjøen og Meråker.  

Erik Stabell
Med telt fra 
Selbu til Meråker 
Fem dagers tur i Sylan
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Det gir en fin frihet å ha med seg på ryg-
gen alt vi trenger. På denne turen 
følger vi merka ruter og utnytter som 
teltsteder noen av alle de fine stedene vi 
bare må passere og gå fra når vi går fra 
hytte til hytte. Vår tur starter fra Selbu, 
går østover om Roltdalen og Storerik-
vollen før vi tar nordover og ned til 
Meråker. Turen egner seg for barn med 
spreke foreldre fra ca 12-års alder. 

Det går jevnlig busser opp gjennom Selbu 
mot Tydal. Vi går av bussen 1,5 km etter 
krysset på Hyttbakken og tar opp en veg 
som tar rett opp til Hersjøen. Vi følger vegen 
videre langs Blekåa inn til enden av vegen 
ved Hoemskjølen hvor merkinga starter mot 
Schulzhytta. Den tar over Vorfjellet. Vi 
finner oss en fin teltplass inne ved Krossåa, 
som er en rolig elv hvor vi håper det er 
mulig å få fisk til middag. Var det tidligere 
på sommeren med mer mygg, ville vi kan-
skje valgt en mer luftig plass oppe langs bek-
ken mot Høgfjellet. 

På turen videre bruker vi tid i den djupe og 
ca 1 km lange kløfta som utgjør kvernstein-
bruddet i Høgfjellet. Midt på dagen passerer 
vi Schulzhytta. Vi finner en fin teltplass 
ovenfor Ramåa innunder Saufjellet med fin 
utsikt utover Roltdalen og til kveldsola. En 
leirplass oppe mot Ramskardet er et godt 
utgangspunkt for en kveldstur på Fongen. På 
turen videre passerer vi Ramsjøhytta midt på 
dagen og har basert oss på å supplere provi-
anten her. I godvær tar vi hovedrasten borte i 
skogslia vel 1 km bortenfor hytta. Vi går helt 
fram til de fine gressgangene før Haugvollen 
("Heggvollen" på gamle kart) før vi tar 
kvelden. 

Merkinga tar om Sjursvollen og følger den 
gamle seterstien fram til Storerikvollen. Vi 
tar merkinga mot nord ut fra hytta og tar 
hovedrasten ved Sandtjønna. Tjønna ligger 
en halv kilometer vest for merkaruta bak en 
morenerygg. Den fine tjønna og sandstranda 
inviterer til et bad. Men her blir det nok ikke 
så varmt i vatnet. En kilde fører friskt vatn 
inn i tjønna. Isen på tjønna vinters tid er 
utrygg og bekken som drenerer ut fra områ-
det på sørsida går ofte åpen hele vinteren. Vi 
fortsetter forbi Blåhåmmårkleppen og finner 
en idyllisk teltplass nede i den åpne skogen 
ved Hårråa. 

Vi ser tydelig restene etter Litlfjellgruva 
oppe på Gruvfjellet på vestsida av dalen. 
Nå er vi i gammelt gruvelandskap. Siste dag-
setappe blir en kulturhistorisk vandring langs 
den gamle gruvevegen, Gamle Stordalsveg, 
til Meråker. Rett nord for 

Reindrift og samer
Reindrifta er nøkkelnæring og kulturbærer 
for samene. Sylan utgjør en del av Essand 
reinbeitedistrikt. Reinflokkene fra dette områ-
det bruker terrenget nord og vest for 
Femunden som vinterbeite. I månedskiftet 
april-mai trekker simlene nordover til 
kalvingsland i nordvestdelen av Essand-
distriktet. Merking foregår ved Finnkoisjøen. 
Dyrene bør ikke forstyrres i denne perioden 

på året. Sommerbeitene ligger rundt 
Sylmassivet og Øyfjellet. Slakting foregår 
midt i september. To innhengninger finnes nor-
dvest for Øyfjellet og sør for Nesjøen til dette 
formålet. Senere går ferden sørover igjen til 
vinterbeitet. Været bestemmer tidspunktet for 
denne flyttingen. Et gjerde langs riksgrensen 
er satt opp for at ikke norske og svenske reins-
flokker skal blandes sammen. 


