
Nord-
Trøndelagsfjella 
Det er store og vide fjell- og skog-
områder i Nord-Trøndelag. Og det 
er langt fra folk mange steder. 
Terrenget er stordimensjonert 
med fjell og vide daler med åpen 
skog av bjørk, furu og gran. Inne i 
landskapet med de store linjer 
finnes små vatn, store og små elver 
og bekker og et småkupert terreng. 
Mot bygdene møter fjellet den 
store skogen. Det er sammenheng 
mellom de nordtrønderske fjell-
vidder og vide fjell- og skogområder 
på svensk side. 

Med sin varierte natur, fra kyst-
områder gjennom mørk granskog 
med myrer til høyfjell, kan Nord-
Trøndelag gjerne kalles «et Norge 
i miniatyr». Mye uberørt og bevar-
ingsverdig natur har gitt grunnlag 
for opprettelse av to nye nasjonal-
parker i Nord-Trøndelag. Flere av 
NTTs hytter ligger innenfor grensen 
til disse. 

Skog- og fjelltraktene i Nord-
Trøndelag har alltid ligget lett til-
gjengelig for skiløpere og fot-
turister. Gjestfrie fjellgårder har 
gjennom tidene tatt imot turister. 
Derfor var det ikke like stort behov 
for å bygge opp et nett med turist-
hytter og ruter her som andre 
steder i landet. 

I 1972 ble Nord-Trøndelag 
Turistforening stiftet, og foreningen 
har arbeidet meget aktivt med 
rydding og merking av stier og 
vinterløyper, bygging av egne hytter 
og å inngå losjiavtaler hvor egne 
hytter ikke finnes, bl a på fjell-
gårdene. 
I dag har NTT sammenhengende 

ruter 
fra grensen mot Sør-Trøndelag og 
Trondhjems Turistforenings område, til 
Sætertjønnhytta i nord. I Snåsa og 
Namsskogan finnes det også en rekke 
spennende overnattingsmuligheter. 

Naturlige startsteder mot hytte- og ruten-
ettet nord for Stjørdalen: 
Teveldal / Meråker, Sul / Sandvika, Vera, 
Gaulstad, Björkedet (Sverige) og 
Skorovatn. 
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Fosen
Fosen er halvøya nord for Trondheimsfjorden. 
Området er på størrelse med Østfold fylke. 
Fosen forbindes helst med kyst og kystmiljø. 
Men innenfor kystlinja finner en kulturlandskap, 
myrer og vann, skog og skrinne fjell. Fjordene 
kan skjære langt inn i landskapet som mange 
steder også er gjennomskåret av daler.  Skog-
grensa ligger lavt og på fjell med 5 - 600 meter 
er en på snaufjellet. Avstanden mellom sjø og 
fjell kan være kort.  Ja, Fosen byr på et variert 
terreng med flotte turmuligheter.


