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Barna i Femundshytten
Barna i Femundshytten og på Haugen har 
alltid gått på skolen i Elgå på østsiden av 
Femunden. Fram til begynnelsen av 1980-tall-
et bodde de på internatet ved skolen (to-delt) i 
Elgå, med hjemreise i helgene.  Høst og vår, 
med båt så lenge sjøen var åpen, og på vin-
teren  med snøskuter-skyss over isen.  Mange 
ganger ble det overnatting flere uker i strekk 

TUR F4   4 dager

Brygga på Femundshytten.  Foto: Per Roger Lauritzen
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nordover fra vika nord for Røsanden og går 
i terrenget litt opp fra sjøen og fram til 
Nordvika. Her er det ikke merket, men det er Om Femundshytten 

og Svukuriset 
Fire fine dager ved Femunden
aaa(a )c
Dette er en variert tur nord ved 
Femunden. Turen går på begge sider av 
sjøen. Vi får vite noe om plassene og liv og 
virksomhet langs sjøen og oppleve litt av 
de indre østlige deler av Femundsmarka.  
Turen er spennende for barn fra ca 10 års 
alder. 

Vi starter turen på Langen gjestegård, be-
tjent, privat. På turen mot Femundshytten,  
privat, har vi to valgmuligheter. Vi kan enten 
ta den nymerkede ruta som fra vegen mot 
Synnervika (Sørvika) tar opp til kote 800 og 
følger denne sørover med etter hvert flott 
utsyn, 5 t. Eller man kan velge å følge ruta 
som tar av fra vegen litt vest for Langen mot 
Sæter i Tufsingdalen. Denne går forbi 
Flensjøen og gjennom det vestre skar i 
Flenskampen til den krysser ruta mellom 
Moen og Femundshytten. Man tar ned til 
Femundshytten etter denne stien, 7 t. Ta 
kontakt med Femundshytten på forhånd 

om overnatting. Overnatting i utleiehytter. 
Lakenpose er tilstrekkelig. Noe setermat kan 
kjøpes etter avtale. 

Første etappe på turen til Svukuriset, be-
tjent, DNT OA, går med båten Femund II 
sørover sjøen til Revlingen. Båten passerer 
gården Haugen som ligger på østsiden av 
sjøen. Her tar de også imot gjester, betjent, 
privat. Det er en 4 km tur opp til hytta. Turen 
opp til Store Svuku rekker de fleste før mid-
dag. Ruta til Røvollen, selvbetjent, DNT 
OA, 6 t, passerer flere interessante fenomen. 
Et par km nord for Svukuriset kommer man 
inn på "tundraen" i Femundsmarka, et goldt, 
øde landskap, nesten uten trær. Ved 
Falkfangerhøgda er skiltet til en utgravd, 
gammel falkfangerhytte. Nede i dalen mot 
Røa kommer man inn i områder med typisk 
Femundsmark-terreng med store blokksteiner 
og skrinne furutrær, avløst av glitrende 
småvann mellom morenerygger og frodig 
bjørk-og furuskog. De som ikke fikk med 
seg Store Svuku forrige dagen, kan ta over 
toppen på vei mot Røvollen.  

For turen tilbake til Langen er det tre alter-
nativer. Det letteste er gå de 4 km ned til 
Røsanden og ta båten til Synnervika. Eller 
vi kan følge småstier og tråkk  som tar 

greitt å finne fram langs sjøen. Fra Nordvika 
er det gamle ferdselsveier å følge over til 
Langen. Her er det lett terreng og turen vil 
vanligvis ta 5 - 6 timer. Men den fineste vari-
anten er å følge den vanlige merkete ruta mot 
Ljøsnåvollen forbi Muggsjøene og ta ned den 
gode stien fra sørenden av Stortjørna til 
Nordvika og ta videre herfra og over til 
Langen, 8 - 9 t. 

Vinter: 
En tilsvarende tur kan også gås om vinteren, 
men er mest attraktiv som sommertur.  

Rutebeskrivelser: 
Boka "Til fots i Norge" beskriver turene på 
norsk side av Femundsmarka.

Kart: 
1: 50 000 Røa og Elgå eller turkart 1:100 000 
nordre og søndre Femund. Nytt turkart er 
under utarbeidelse. 

Maria Sand

på internatet pga for dårlig is til å kjøre skuter 
på og for mye is til å ta seg fram med båt. Mot 
slutten av 1990-tallet fikk Femundshytten 
veiforbindelse om Tufsingdalen og 
Jonasvollen.   

Smeltehyttene ved Femundshytten 
se rammetekst i "Til fots I Norge" om 
"Kampen om trevirket"

De restaurerte 
tømmerrennene i 

Langtjønnvassdraget
Foto: Erik Stabell
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