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TUR S20   3-4 dager

Utsikt mot Forolsjøen fra Forolhogna. Foto: Jan Erik Andersen
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Vinter: 
Også vinters tid er dette en flott telttur. Vi 
anbefaler omtrent samme rute som sommer-
turen. På lett føre kan turen siste dag legges 
etter fjellryggen helt fram til forbi Tågåfjellet 
og ned om Forsetkjølen og seterveg til 
Forsetmoen og Singsås kirke i Gauldalen. Her 
passerer buss. Tog stopper på Singsås 5 km 
oppover dalen, noen også på Kotsøy, ca 7 km 
nedover. 

Kart: 
1:50 000 Røros, Dalsbygda, Kvikne, Haltdalen 
og Budalen. 

Erik Stabell

Helgetur over 
Gauldalsvidda
Med telt fra Røros til Budalen
aaaac
Vi foreslår en gjennomgangstur med telt 
fra Røros til Budalen. Turen går gjennom 
noen av de fineste delene av den kom-
mende Forolhogna nasjonalpark. 
Gjennomført som helgetur forutsettes 
gjennomsnittlige dagsetapper på vel 25 km 
i terrenget. Den passer derfor best for dem 
som er i rimelig bra form.

Det går buss eller tog til Røros om ettermid-
dagene. Vi tar vegen de tre km fra 
Bergstaden vestover til Sundbrua og på veg 
opp gjennom hytteområde og sti videre opp 
over Litlefjell og framover mot store 
Fjellsjøen. Fra Røros til Litlefjell er det 6 
km. Det er på høg tid å slå leir. 
Det går tråkk og stier videre nordvestover 
fram til Røbekken og ned i Kjurrudalen ved 
Bakkabua. Vi tar i terrenget opp fra dalen 
vestover nord for Øvstubekken og nord for 
Gardåhøgda og Dalbusjøhøgda. Vi holder 

godt sør for Dalbusjøen og runder Buhogna 
på sørsida. Fra Litlefjell fram til osen av 
Forolsjøen er det knapt tre mil, så det er på 
tide å finne teltplass. Ved Forolsjøen står 
noen buer åpne. Du må selv sørge for ved og 
rydde og vaske etter deg hvis du bruker dem. 
Vi tar nordvestover fra Forolsjøen forbi 
Svarttjørna til vi er mellom Hamran og 
Tullhøgdin. Vi tar nordover høgdene fram 
forbi Nyhaugtjørna og videre mot nordvest 
på sørsida av Tverrbekktjørna. Vi tar ned i 
Budalen forbi Bogavollen og setervegen 
fram til Storbudal gård. Hit er det vel to mil 
fra Forolsjøen. De som ønsker en lengre siste 
dagsetappe, kan fortsette fra Tverrbekktjørna, 
ta innunder Tågåfjellet og ned forbi 
Tågåvollen til Enodd, tettstedet i Budalen. 
Hit er det ca tre mil fra Forolsjøen. Hvis du 
vil forkorte turen, kan du fra Forolsjøen ta 
ned i Synnerdalen, den sørligste av seter-
dalene i Budalen og satse på å få skyss ned 
setervegen. Det er vel 5 km fra osen av 
Forolsjøen til enden av setervegen. Velger du 
denne korte varianten, kan det være tid til å 
bestige Forolhogna på vestsida av Forolsjøen 
om morgenen. Fjellet ligger helt alene på 
vidda og utsikten er meget vid!
Avtal gjerne skyss fra endepunktet til buss 
eller tog i Gauldalen eller Støren. For det er 
dårlig med bussforbindelser fra Budal. 

Mange turmuligheter på 
Gauldalsvidda: 
Det er også en fin tur å ta videre fra 
Forolsjøen og vestover til Yset på 
Kvikne eller mot nordvest mot Berkåk. 
Dette blir lengre turer som vil ta tre 
eller fire dager. En annen lang helge-
tur med telt på Gauldalsvidda er å 
starte opp fra Yset, ta over fjellet til 
Tovmoen i Budalen og dra videre over 
til Singsås. 

Forolhogna nasjonalpark: 
Gauldalsvidda og skog- og fjell-
områdene ved Røros inneholder store 
inngrepsfrie områder, men naturen 
her har også vært utnyttet i forbin-
delse med tradisjonelle næringer og 
utvinning av mineraler 
i hundrevis av år. Landskapet bærer 
preg av dette med bl a fjellgårder og 
setre, gamle skjerp og gruveanlegg 
og mange generasjoner med stier og 
ferdselsveger. Store deler av dette 
området vil utgjøre Forolhogna nas-
jonalpark fra 2001. 

På Gauldalsvidda 
er det mange minner 
etter tidligere tiders 
virksomheter.
Her en gammel bu 
i Kjurrudalen.
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