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TUR D4   4 dager

TTF på tur ved Åmotdalshytta. Drugshø i bakgrunnen  Foto: Tore Stendahl
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Torbusnyta fram til Vakkerdalsbandet. Omgå 
fonn før det tredje vatnet ved å ta opp mot 
nordvest og ut ryggen fra Torbusnyta. Ta litt 
ned Vakkerdalen og hold høgden ovenfor 
Holbuvatnet. Ta inn til Reinsvatnet og fram til 
hytta. Har turen gått greitt og noen har krefter 
til overs, legg på feller og ta ettermiddagsturen 
opp ryggen til Reinstinden. Nedrennet er flott 
om Reinsdalen. 

Det er to alternative nedturer til Øksendalen, 
den vanlige ned hoveddalen eller ut Gaudalen. 
Begge disse kan være rasutsatt om vinteren. 
Men på vårvinteren er det vanligvis greitt å gå 
begge. Begge dalene har noen bratte partier. 
Turen ut Gaudalen anbefales. Det er en flott 
tur og den ender opp langt framme i dalen mot 
Øksendalsøra hvor bussene passerer. Ta nord-
over om Øksendalstjørnene og inn Skodde-
dalen. Ta ned to bratte partier forbi Såta. 
Herfra går det i slakt, fint terreng ned dalen 
til skogen. Hold på vestsida av elva fram til 
Sætersætra i vel 400 meters høgde. Her nede 
i dalen tar snøen etter hvert slutt. Nyt overgan-
gen til vår og barmark! Følg sti og traktorveg i 
fint terreng ned lia til Filiphaugen. Det er ca 4 
km etter vegen fram til Øksendalsøra og derfra 
knapt 1,5 mil inn til Sunndalsøra. 

Vårskitur gjennom 
Dovrefjell og 
Sunndalsfjella 
Fire dager fra Kongsvoll 
til Øksendalen
❄❄❄❄❄d
De indre områder av Dovrefjell og 
Sunndalsfjella er meget snørike områder. 
Her er det fint å ta skiturer i slutten av 
april og første del av mai. Vi anbefaler en 
tur på tvers fra Kongsvoll til Øksendalen 
ved Sunndalsøra. Om det er knapt med 
snø i starten, fortvil ikke, snømengdene 
øker innover fjellet. Dagsetappen fra 
Åmotdalshytta til Aursjøhytta er på 4 mil, 
så turen passer bare for dem som er 
i bra form. 

Til Kongsvoll kommer du deg med tog, 
ekspressbuss eller bil. Turen fra Kongsvoll til 
Åmotdalshytta, selvbetjent, KNT, er en slak 
tur på knapt 25 km. Ved tidlig start, f eks 
etter en overnatting på Kongsvold Fjeldstue, 

fint vær og lett føre, anbefales å legge turen 
med en avstikker til stortoppen av Snøhetta. 
Den aller fineste turen er å ta opp på vesttop-
pen og ned om Storstyggsvånådalen til hytta. 

Litt krefter bør være igjen til neste dag, for 
turen til Aursjøhytta, selvbetjent, KNT er 
lang, ca 40 km. Den er så lang og orienter-
ingsmessig krevende at en ikke bør legge av 
gårde i dårlig vær. Men dette er også turens 
flotteste dagsetappe. Fjellterrenget her inne 
er et eventyrlig landskap for skiturer! Utnytt 
morgenføret og start tidlig! Turen legges 
vestover Leirsjøtelet, over fjellryggen vest 
for det sørligste av Salhøtjønnene og fram til 
bandet sørøst for Grønliskardstinden. Turen 
kan legges over tinden eller mellom 
Grønliskardstinden og Eggekollan. Renn ned 
til Svarthammartjønna og ta ned 
Skjellbreidalen. Ta ned på Aursjøen og gå 
fram til hytta. Dersom det har dannet seg 
overvann på Aursjøen, følg land fram til 
hytta. 

Neste dags tur er en kort skitur på godt føre. 
Det er ca 20 km til Reinsvassbu, selvbetjent, 
MRT / DNT OA. Turen kan tas omtrent etter 
sommerruta, men blir mer variert om den 
legges over fjellet mellom Stortorbuhøa og 

Kart: 
1:50 000 Snøhetta, Storskrymten, Aursjøen og 
Sunndalsøra eller turkart 1:100 000 Dovrefjell. 

Rutebeskrivelser: 
Noen av vinterrutene er beskrevet i DNTs 
«På ski i fjellet». 

Erik Stabell

Fjelltopper over 2000 meter 
på Dovrefjell.
I Snøhetta- og Svånåtindmassivet 
finnes 11 topper over 2000 meter. 
Disse kan alle nås på dagsturer 
fra Åmotdalshytta. De mest luftige 
er Larstind og Hettpiggen. Begge 
disse betraktes som klatretopper. 
De øvrige er lette turmål både 
sommer og vinter. 


