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N her. Vi tar stien nordo-
ver og kommer etterh-
vert inn på skogsveg-
nettet som fører oss ned 
til Vika i Selbu-sjøen. 
Vi tar vegen over 
Trongsundet og følger 
vegen nordøstover til 
vel en km før Bjørkli. 
Her starter vi opp etter 
traktorveg og fortsetter i 
skog- og myrterreng. 
Vi legger ruta fram til 
den åpent skogkledde 
toppen av Gullsiberget. 
Her slår vi leir. Resten 
av turen inn mot byen 
er beskrevet i TTs årbok 
for 1995 (og boka 
"Ut i marka") som tur 
JS6. Vi tar ned om 
Gulltjønna, over 
Storåsen, gjennom 
Røstad-marka og av-
slutter turen gjennom 
Strindamarka. Fra 
Lohove går det jevnlig 
busser til Trondheim 
sentrum og til stasjonen 
for dem som skal til-
bake igjen til Røros.  

Vinter: 
Også vinters tid er dette 
en flott telttur. Vi anbe-
faler omtrent samme 
rute som sommerturen. 
Fjellterrenget fra 
Kjølifjellet til Bringen 
er krevende å 
orientere i når det er 
dårlig sikt. På lett føre 
kan turen tas på mye 
kortere tid. 

Kart: 
1:50 000 Røros, Ålen, 
Tydal, Haltdalen, Selbu, 
Støren og Trondheim. 

Erik Stabell

Over «stortopper» fra 
Røros til Trondheim  
En sjudagers telttur  
aaaad
Vi foreslår en gjennomgangstur med 
telt fra Røros til byen. Turen går stort 
sett gjennom områder uten turisthytter 
og -ruter og på "tvers" av mye av det som 
finnes av ferdselsveger. Vi kommer forbi 
fine seterområder og ser stadig spor som 
minner om mange hundre års virksomhet 
i fjellet. Er været fint, tar vi oppom det 
som er av "stortopper" på turen. Vi 
studerer kartet og velger rute etter vær, 
form og lyst. Vi foreslår dagsetapper på 
ca 20 km. Da vil turen ta 7 dager og vi har 
litt tid til å fiske til mat undervegs. Turen 
passer best for dem som er i bra form. 
 
Det går buss eller tog til Røros fredag 
ettermiddag. Vi tar mot nordøst forbi Røros 
turisthotell, opp på Vola og innover på sør-
sida av Einarsvola før vi slår leir. Skogen er 
i fred med å "kle fjellet" på Rørosvidda, 
men vi finner fram nordøstover til gamle 
Storwartz gruve som ligger høgt og fritt på 
vidda. Herfra tar vi nordvestover etter gamle 
stier og fàr og etterhvert veg fram til osen på 
Aursunden. Vi følger vegen på vestsida av 
vatnet, tar setervegen om Johannesvollen og 
innover langs store Molinga. Vi slår leir høgt 
og fritt innunder Stor-Skarven. 

Etter en morgentur til topps tar vi ned til 
Nersjøen, over Sya og følger traktorveg og 
veg om Jonasvollen og opp til det gamle 

gruveområdet på Kjølifjellet. TTs Kjølihytta 
ligger like ved gruveområdet. Vi tar til topps 
på Kjøliskarven og fortsetter mot Blåstøten. 
Ved Skjellåfjellet finner vi en fin leirplass i 
dette lite beferdete fjellstrøket. Dagen etter 
tar vi turen opp over Hyllingen og legger 
kursen vestover i kupret terreng mot 
Bukkhammaren. Vi slår leir ved Belling-
sjøen. Etter passering av Gardalen tar vi opp 
på Bringen. Nå er vi inne i tverrdalterrenget 
som preger store deler av disse fjellstrøkene, 
litt tunggått, men variert og spennende. De 
bratte dalsøkkene går nord – sør. Vi tar ned 
vestover fra Elendfjellet, over Nåla og fram 
mot Hukkelvatna. Området her er verna 
som naturreservat for verne våtmarksområdet 
her mot inngrep. Siden telting i reservatet 
ikke aksepteres, finner vi leirplass ved 
Fiskhustjønna like ved. 

Vi tar mellom Gammelbutjønna og Kvern-
tjenna og går mot Gråfjellet. Da er vi oppe 
på fjellryggen som fører oss om Grøvel-
skardet og fram til toppen av Rensfjellet. 
Vi skrår ned til Tangvollsjøen og slår leir 

Mot byen fra Gullsiberget. Foto: Erik Stabell

Vern av Gaula 
Det er tre store vassdrag i Sør-Trøndelag. Både i Nea / 
Nidelvvassdraget og i Orklavassdraget er det aller meste av 
vasskraftressursene utbygd. I Nea er f eks bare 
Garbergvassdraget, Roltdalen og Hendalen igjen som større 
urørte områder. Gaula er vernet mot kraftutbygging. Også 
her var det store kraftutbyggingsplaner før vernet ble ved-
tatt. Og det er gjennomført noen vasskraftreguleringer i 
sidevassdrag til Gaula. Det gjelder Hukla og Kusma nordøst 
for Singsås og Lundesokna med regulering av Samsjøen og 
Holtsjøen og oppdemming av Håen.

Det er slett ikke uvanlig å treffe på reinsdyr 
i området rundt Kjølihytta. Foto: Jonny Remmreit


