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Skjækerdalshytta. Foto: Johan Austen.
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følger man dalen ned til Skjækerdalshytta. 
Det finnes alternativ overnatting ved Dammstu, 
200 meter vest for Skjækerdammen. Hytta står 
åpen og tilhører Steinkjer kommuneskoger. 
Velger en varianten sør for Skjækerfjella så bør 
en krysse elva Tverråa på samme sted som på 
den lange varianten . Ved regn kan Tverråa 
være noe stor lengere nede. Det anbefales å 

Trekanttur i 
Skjækerfjella  
Vera – Lakadalstu – 
Skjækkerdalshytta – Vera
aad
Denne turen går i Skjækerfjella, - et 
område med kontrastrike omgivelser. Du 
ferdes i et terreng preget av myr, skog, 
tjern og  fjell stort sett utenfor merkede 
løyper med unntak av siste dag.

Første dagsetappene er på 4 – 5 timer og 
startes fra Storlunet i Vera. Følg skogsveg 
opp ca. 500 m til vestsida av Holmtjønn og 
Flåtjønn. Videre går turen til Stamntjønn. 
Hold noe øst for Haukberget og gå direkte på 
kurs mot den sørligste svingen av Lakaelva. 
Kryss over elva nord for den krappeste 
svingen og kom østfra til den gamle boplas-
sen Tverråholman. Følg vestsida av 

Lakadalselva noe opp fra elva og følg dalen 
innover. Øst for deg og i sørenden av 
Bellingstjønna vil du ha en markert liten 
spiss topp (Vesuv).

Lakadalsbu, ubetjent privat, ligger ca 100 
meter fra strandlinja på nordvestsida av 
Bellingtjønna. Lån av Lakadalstu bestiller 
du hos Værdalsbruket AS. Hytta er oppsatt 
for Erbe dropsfabrikk i Trondheim i ca 1930. 
Under krigen var den også tilholdsted for 
hjemmefronten. Det var flere flyslipp i områ-
det og særlig i forbindelse med sprengingen 
av Jørstadbrua på Snåsa. 

På dagsetappe nummer to til Skjækerdals-
hytta, selvbetjent, NTT, har vi to varianter å 
velge mellom. Hovedruta på sørsida av 
Skjækerfjella på 7 t og et alternativ som er to 
timer lengre gjennom Skjækerfjella. Den 
lange turen går gjennom glupen mellom 
Stygghatten (Kvitrævvola) og Tilhengarn, 
ned til Vakkerdalen og Skjækervatnet. Videre Jakthytte i Lakadalsbu.  Foto: Kjell Minsås.

følge nordre side høgere og høgere oppe dess 
lengere utover dalen du kommer på vei mot 
Langtjern. Har du med deg fiskestang så bør 
du absolutt prøve fiskelykken i Langtjern. 
Her er det store muligheter for å fange dagens 
middag. Nystekt ørret kan være et praktfullt 
supplement  til utvalget på selv-betjeningshyt-
ta. Fra Langtjern følges utløpet av elva mot 
sørvest til du krysser merket sti som går ned
til Skjækerdalshytta. Følg stien ned til hytta.

Tredje og siste dagsetappe starter etter merka 
rute mot Sveet i Vera. Når du  kommer til 
nordenden av Flåtjønna kommer du til å kjen-
ne deg igjen. Her følger du i dine spor tilbake 
til Storlunet. Turen tar 6 – 8 timer.
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