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TUR D2   2-4 dager

På vei mot Veggasetra.  Foto: Vigdis Heimly

160

D
O

V
R

E
F

J
E

L
L

Fra Gammelsetra følges traktorvei ned til 
Jenstad gård. Det er merket sti ned til bunnen 
av juvet der elvene fra Lindalen, Reppdalen / 
Skirådalen, Grøvudalen / Geitådalen og 
Grødalen møtes. To bruer leder over til 
Svisdalsiden der en bratt, men kort sti går opp 
til Svisdalgårdene. Stien passerer den nedlagte 
gården Sveen som er et interessant kultur-
minne. Fra Svisdal er sti til Vangshaugen, 
betjent, KNT, under opparbeidelse, men første 
del av turen går langs vei. Alternativt kan man 
legge turen om den nedlagte gamle gården 
Lundli som ligger høyt over og på sørsiden av 

Om Dindalshytta, 
Gammelsetra og 
Vangshaugen
Med korte dags-
marsjer i Dindalen
a(a)c
Dovrefjell er vel mest kjent 
som et høy-fjellsområde. Men innunder 
Dovrefjell 
på nordsiden ligger fine, lune seterdaler 
med tre trivelige turisthytter. Dette er en 
gjennomgangstur langs dalene fra øst 
mot vest. Området er både naturhistorisk 
og kulturhistorisk interessant. Turen er 
som skapt for barnefamilier med barn 
fra ca 6 år. Med overnatting på Veggaseter 
og avslutning på Jenstad kan den passe 
for småbarnfamilier. 

Bussene mellom Oppdal og Sunndalsøra / 
Kristiansund / Molde passerer Lønset. Det 
er veiskilt mot Dindalen fra riksvegen en km 
øst for Lønset. Følg Vikaseterveien ned til 
dalbunnen. Merket rute tar opp etter gammel 
vei / sti like vest for veikrysset etter passer-
ing av brua over Driva. Følg gammelveien 
og etter hvert sti opp til Blokkhus. Ta langs 

setervei herfra opp til Dindalshytta, selv-
betjent, TT. Det regnes normalt 2 timers 
gangtid fra Lønset. De som kommer med 
bil kan kjøre forbi Blokkhus og opp til 
parkeringsplass der dalen flater ut ca 3 km 
før hytta. 

Inn til Gammelsetra, selvbetjent, KNT, er 
det lettgått og tørt, 4 t. Følg den gamle seter-
veien inn til Veggasetra som ligge midtveis 
mellom Dindalshytta og Gammelsetra. 
Veggasetra har vært drevet som seter fram 
til sommeren 1999. Det er fortsatt mulighet 
for overnatting og leie av båt på Veggastra, 
men dette må avtales med eierne på Veggen 
gård på forhånd. I området ved Veggasetra er 
det store løsmasseavsetninger fra siste istid. 
Fra Veggasetra er det god sti langs Storvatnet 
inn til Gammelsetra.

Kvarterene langs ruta: 
Dindalshytta er en av TTs triveligste hytter. 
Den er reist av Hjalmer Olsen i tidsrommet 
1934-1945. Han drev bl a med dekorasjons-
maling og fotografering i tillegg til å tilby mat 
og losji for fjellvandrere. Hjalmar Olsen døde 
i 1961 og testamenterte hytta til TT. Mer om 
Dindalhytta finner du i TTs årbok fra 1984. 
Det er fortsatt seterdrift på en av nabosetrene 
til Dindalshytta.

Gammelsetra er eid av KNT og ble restaurert i 
1990 etter stor dugnadinnsats. Mer informas-
jon om Gammelsetra finnes bla i KNTs årbøk-
er fra 1989 og 1990.

Vangshaugen er sammen med Alfheim et par 
km lenger vest to kulturhistoriske perler i 
Grødalen. Bygningene forteller om fjellturis-
mens barndom i Norge. Vangshaugen ble reist 
av den engelske forretningsmannen Ethelbert 

Lort-Phillips og brukt som jakt- og fiske-
residens for pengesterke briter. Anlegget ble 
overtatt av KNT i 1934. Hovedhuset er i 
hovedtrekk beholdt uendret. Hytta er betjent 
i sommersesongen, og har også et selv-
betjeningskvarter utenom denne sesongen. 
Det er mulig å leie båt for turer på Storvatnet.

Åmotan. Ruta tar av fra veien mot 
Jenstad og følger merking mot 
Grøvudalshytta over Reppa til 
Lundli. Herfra slynger stien seg ned 
i juvet og kommer inn på stien fra 
Jenstad. Turen fra Gammelsetra til 

Vangshaugen tar 5-6 timer.

Fra Vangshaugen kan turen avsluttes ned 
til Gjøra, 3 timer. Bro tar over Grødøla og 

sti østover opp lia. Stien går sørøst for Kvann-
fjellet før den går bratt ned bjørkelia til Hjelle 
ved Driva. Ta vegen ca 2 km mot nordvest 
fram til riksveien ved Bjørbekkje eller mot 
sørøst, over Grøvu og fram til riksvegen og 
buss ved Gjøra, ca 5 km. De som har bil ved 
Lønset kan ta bussen tilbake.  

Rutebeskrivelser: 
De merkete rutene er beskrevet i DNTs 
Til fots i Norge. 

Kart: 
1:50 000 Oppdal og Romfo eller turkart 
1: 100 000 Dovrefjell.

Øystein Nytrø og Vigdis Heimly

Hyttekos for liten og stor på Dindalshytta. 
Foto: Vigdis HeimlyDindalshytta.  Foto: Jonny Remmereit


