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TUR F1   2-3 dager

Fram til Røros en kald og klar midtvintersdag. Foto: Erik Stabell
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Vinter: 
Denne turen er en like fin vintertur. Den er 
også da fin for barn. Overnatting på Langen 

kan avtales også om vinteren. Vinters tid er 
det lite overnattingsplass  på Fjølburøsta. 
Det er greitt å følge omlag samme ruter som 
sommerruta. Ta myrene fram siste biten mot 
Marenvollen. Om vinteren anbefales også å 
legge ruta til Røros om Pantslåtten og 
Stikkildalen. I Stikkildalen kommer preparert 
løype fra nord og forsetter inn til Røros. 

Rutebeskrivelser: 
De merka rutene er beskrevet i DNTs Til fots, 
vinterforholdene i DNTs På ski i fjellet.  

Kart: 
1:50 000 Røa, Brekken, (Narbuvoll) og Røros 
eller turkart 1: 100 000 Nordre Femund. Nytt 
turkart er under utarbeidelse. 

Erik Stabell 

Gjennomgangstur 
fra Langen til Røros 
Helgetur i Rørosfjella
aac
Nettet med hytter er 
sammenhengende fra 
Femundsmarka til Røros. 
Vi anbefaler en gjennomgangstur fra 
Langen inne ved Femunden og fram til 
Bergstaden Røros med overnattinger på 
Langen og Marenvollen. Turen passer for 
turer med barn fra ca 10 års alder. Den 
kan gås som en tredagerstur ved å legge 
inn en ekstra overnatting på Fjølburøsta, 
da med to veldig korte dagsmarsjer i 
starten. Den vil da passe for barn fra 7-8 
år.

Inn til Langen, betjent, privat, er det lett å 
komme fra Røros med buss, drosje eller 
annen skyss. Her inne er det trivelig å over-
natte på starten av en tur. 

Turen til Marenvollen, selvbetjent, DNT 
OA, 3 + 4 t, går i småkupert og variert åpen 

furu- og bjørkeskog fram til seteranlegget 
Fjølburøsta, ubetjent, privat. De som vil 
bruke tre dager på turen, overnatter her på et 
enkelt og trivelig gammelt seteranlegg. Det 
er også fint å ta seg en rast på setra. Turen 
fortsetter videre høgt og fritt om Gjetsjøen 
og over Gjetberget, krysser over til Tamnes-
høgda og går i lia ovenfor Gjetbergsvollen 
fram til den nybygde hytta. 

Det er lett å merke at vi her på Rørosvidda 
går i et «kulturlandskap». Dette blir enda 
tydeligere på den siste dagsetappen fram til 
Røros Bergstad, 5 t. Vi ser stadig spor etter 
menneskelig aktivitet. Her er setre, fjell-
gårder, spor og rester etter gamle gruveanlegg 
og, ikke minst, en mengde gamle stier og 
spor etter gamle ferdselsveger. Dessverre er 
mange av de gamle ferdselsvegene i ferd med 
å gro igjen. Bjørkeskogen er i ferd med å 
«kle» fjellet som i mange hundre år er holdt 
åpen av hogst og beite. Ruta tar innunder 
Raudhammaren, Brannfjellet og Klettane før 
den tar over til Skåkåsfjellet, følger framover 
ryggen, går ned gjennom Småsetran og når 
fram til Bergstaden forbi slagghaugan. Som 
alternativ rute fram til Røros fra Marenvollen 
anbefales å gå gamle stier og ferdselsveger 
om gården Pantslåtten, over Rådlausfjellet, 
om den vakre setergrenda Stikkildalen og 
fram etter setervegen til Røros. 

Langen 
Langen gjestegård har vært skysstasjon 
knytta til ferdselsvegen mellom Røros og 
Femund, båtruta sørover Femunden og 
ferdselsveger videre sørover og over mot 
Sverige. Skysstasjonen ble oppretta i 1888 
samtidig med etablering av båtruta. 
Hestene på Langen trafikkerte den to mil 
lange strekninga mellom Setra og Synnervika. 
Langen gård har røtter tilbake til 1730-åra. 
I 1993 ble anlegget utvida og har nå totalt 
vel 50 senger fordelt på rom i hovedhuset, 
gammelhuset og 6 hytter. Stedet har god 
kapasitet i spisesal, oppholdsrom og møte- og 
aktivitetsrom til større selskaper og ulike 

samlinger. For folk som går i Femundsmarka 
er Langen overnattingssted på turer fra hytte 
til hytte mellom Røvollen / Ljøsnåvollen og 
Fjølburøsten / Marenvollen og som startover-
natting før tur med båten på Femund. Det er 
knapt 3 km å gå fram til båten. 

Marenvollen 
Marenvollen ble etablert som selvbetjent kvar-
ter i 1977. Geitfjøset på setra ble bygget om til 
selvbetjent hytte med 14 senger. Ny hytte ble 
bygget i 1999, ca 300 meter sørvest for setra. 
Den har 13 senger fordelt på hovedhytte og 
anneks (4 senger). 

Marenvollen. Foto: Erik StabellLangen Gjestegård. Foto: Erik Stabell


