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Dagsturmuligheter 
fra Nedalshytta 

Fra Nedalshytta er det mange dagstur-
muligheter, både lange og krevende til 
toppene i Sylmassivet og til nære turmål 
i dalen. Den lette adkomsten og nær-
heten til vann i mange retninger gjør at 
terrenget rundt Nedalshytta er godt egnet 
for turer med barn. Innenfor en radius på 
et par kilometer finnes flere «snille» tur-
mål. Kommer du hit i august måned, kan 
du dra hjem med både multer og røye i 
sekken. 

1. Kveldstur til Neklumpen, 1014 m 
Et besøk til «nærfjellet» rett bak 
hytta, er innen rekkevidde for de 
fleste. Turen er lett å gå for barn, 
og kan være en fin kveldstur 
med innlagt solnedgang og flott 

utsyn mot Nesjøen, Nordskardsfjellet og ikke 
minst opp mot Sylmassivet. Utsiktsmessig 
gir turen et stort utbytte mot beskjeden 
innsats. Lengde omkring 4 km tur/ retur. 

2. Tur til fossen i Ekorråa/Ikornåa 
Fossen er verdt et besøk, spesielt når van-

nføringen er stor. Følg stien mot 
Ekorrdörren (Sylstationen) ca 
500 m før du tar av til høyre bor-
tover mot elva. Høyden på fos-
sen er omkring 15 meter. I foten 

ligger en kulp som kan brukes til bading. 
Den er rundt 2 meter på det dypeste, men har 
ingen strand rundt slik at unger bør være i 8 - 
10-årsalderen for å kunne bruke den. 

3. Kulpturen til Nordskardsfjellet 
Dette er en fin familietur. Den 
starter fra Sylsjøveien og har en 
innmarsj på et par kilometer 
langs Geitbekken før du kommer 
fram til den første av en rekke 

med grunne og fine kulper i bekken. 
Utflukten passer nok best en varm som-
merdag. Vannet kommer fra smeltende snø-
fonner under toppen og svabergene på begge 
sider er lette å gå på. 

Fisketurer 
Barn under 16 år kan fiske uten 
å betale for fiskekort. Fisking i 
Nesjøen er å anbefale. Det er til-
latt med stangfiske fra land. Etter 

15. august er det adgang for folk flest å 
bruke garn for den som vil bruke muligheten 
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til matauk. Vil du bruke båt, kan den lånes fra 
Nesjøen Båtutleie som holder til vel 2 km sør 
for turisthytta. Ellers er det en mengde store 
og små vatn innover fra hytta mot Sylsjøn. 

Småturing etter multer 
Fra første halvdel av august er 
multa moden og det kan være mye 
av den inne i Nedalen. Terrenget 

langs Nesjøen kan gi bra utbytte når det ligger 
tilrette for det fra naturens side enten man vil 
plukke i mage eller spann eller begge deler. 

Vinter: 
Nedalshytta er vanskeligere å komme inn 
til om vinteren, så da passer den ikke så 
godt for aktivitets- og turhelg med barn. 
Men også da er det flotte aktivitets- og kort-
turmuligheter her inne. Både terrenget ved 
hytta, innover mot Sylsjøen og opp daldraget 
mot Skardøra er lunt, variert og spennende 
både for turer og skibakkeleik. Her finner vi 
også lune steder for rast og bål. 

Kart: 
Turkart 1:100 000 Sylene eller 1:50 000 
Stugusjø og evt Essandsjøen. 
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Nedalshytta, 785 moh   Betjent påske og sommer: 54 senger Selvbetjent: 12 senger hele året utenom betjent sesong.

Mot Ekorrdörren og Helags. Foto: Kari Frøseth

Lunsjbordet på Nedalshytta. Foto: Inger K. Brønstad


