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Angeltjønnhytta.  Foto: Berit Kyllo
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A retninger. Område har periodevis vært rikt på 

elg og enkelte steder kan man utenom stien 
finne rester av gamle fangstgroper av 
urgammal opprinnelse. Dette har også 
sammenheng med de store mengder 
med selvdrenerende moregrus-avset-
ninger som er lagt igjen fra 
istiden.

3. dagsmarsj tar nærmere 9 
timer og går fortsatt langs 
merket tursti i et terreng 
med blandingsskog. På 
turen til Sandvika, 
selvbetjent kvarter, 
NTT, i Verdal 
passerer du brua 
over Kjølåa. Et 
stykke fra stien 
ligger en stor 
stein, merket 
Røstasteinen. 
Vinteren 
1820 ble en 
skysskar fra 
Verdal, på 
tur til 
Sverge, 
overrasket 
av en for-
rykende 
snøstorm 
og måtte 
overnatte 
under 
denne stein-
en i 3 
netter. På 
vei opp mot 
Sulsjø-platået 
kommer det inn blå 
merker på stien. Dette er 
en del av Karolinerleden. 
26. august 1718 kom Karolinerne med 
7000 hester, 3000 slaktnaut og 10700 mann på 
tur vestover for å ta Trøndelag og Trondheim. 
Når vi går videre nordover går blåmerkingen 
østover ved hytte vest av Storsjøen. Vi deri-
mot fortsetter og krysser gammel ferdselsveg 
til Sverige ved Koksteinan - en gammel hvile 

og matplass. Steiner 
ble varmet på bålet og 

lagt sammen med mat som 
skulle varmes i 

Klebersteingryter. Lengere nord 
svinger vi rundt Merraskarfjellets nordlige 
side. Her finner man tydelige skurstriper og 
vannslitasjer etter istida. På ny krysser vi en 
gammel ferdselsveg. Denne gangen er det 
Kong Karl Johans veg som gikk mellom 
Trøndelag og Jemtland. Veien var ferdig i 
1835 og er i dag kjørbar på svensk side. Vi 

Nord-Trøndelag 
på langs 
Fra Teveltunet i Stjørdalen - 
til Gressåmoen i Snåsa
aaaad
Dette er definitivt en langtur. Til gjengjeld 
så går turen i praktfulle omgivelser og 
krysser en rekke geologiske særmerker og 
historiske steder. Før du drar til fjells må 
du bestille overnatting 
på følgende steder: 
Sveet Vera, 
Værdalsbruket 
Lakadalstu, Gaundalen 
gård, Gjevsjøen gård. 
Ta med sovepose og 
planlegg matforsyning 
fra du forlater Vera.  

1. dag er en 8 timers tur 
i sommermerket tursti, 
fra Teveltunet til selv-
betjente Angeltjønn-
hytta, selvbetjent, NTT. 
I de skogsnære stedene 
går man i et  smelte-

verksområde hvor det enkelte steder finnes 
tegn etter tidligere tiders kullmiler. Ved 
Angeltjønnhytta, i nærheten av Østfjergen, 
var det før oppdemmingen et jernvinnean-
legg fra 0-500 tallet. 

2. dag  er en 7 timers tur som også følger 
sommermerket tursti til Ferslia, selvbetjent, 
NTT. Fra hytta er det en praktfull utsikt over 
Feren og Hermanns-snasa. Med sine 1000 
høydemeter og spesielle kuleform (Gabro 
bergart) er Hermanns-snasa synbar fra alle 

Ferslia.  Foto: Helge Gylland
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8. og siste dag er en  9-timers tur fra 
Gjevsjøen til Gressåmoen som går delvis 
gjennom nasjonalparken. Her som ellers på 
turen kan en naturligvis velge den ruten en 
selv ønsker. For den som er ivrig fisker er det 
mange muligheter, og for den som ønsker å 
utforske terrenget enda mere er det også 
mange muligheter. Det enkleste alternativet er 
å følge kote 600 fram til Gressåmoen. Herfra 
er det bilveg ned Lurudalen mot Grong eller 
Snåsa.

Holden Fjellgård. Bekkstuggu
Bekkstuggu er en eldre tømmerbygning som er 
en del av Holden Fjellgård. En del er bevart i 
gammel stil, mens resten er nyrestaurert. Man 
vet at Holden hadde fast bosetting i 1778, men 
det kan ha vært bosetting tidligere. Det er 
rester etter flere dyregraver i området. Med 
flere gode fiskevann i nærheten og en fantas-
tisk natur, er dette  et eldorado for de fleste. 
Hytta har gass og solcelleanlegg. Til 
Grønningen er det 17 km langs gammel sti.
Til Gjevsjøgårdene kan telefonlinje følges.

Holden Fjellgård.  Foto: Helge Gylland
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A fortsetter over Hegglifjellet til Sandvika, 

hvor Jamtlands-vegen og rv 72 krysses. Nord 
for veikrysset finner du selvbetjeningshytta 
som NTT leier. Hytta er låst med DNT-
standardnøkkel.

4. dag  er en 6 timers tur langs sommer-
merket tursti til Sveet, privat, betjent, i Vera.
På Sveet Gjestgiveri tar Gudrun og Harald 
Olsen vel imot deg og du får god forpleining. 
Etter ca 5 km gange kommer du til en tre- 
lavvo med ovn ved Vassdalstjern - et lunt 
oppholdssted som kan være godt å ha om 
regnet skulle bli for påtrengende.
Herfra til Sveet passerer du flere fluktveger 
fra  krigens dager og utsikten over til Sverige 
følger deg stort sett hele dagen. Ved 
Veressjøen, 1km før du kommer til Sveet, 
ligger restene av en 2.5 km taubane fra 1912 
som ble brukt til drift av tømmer fra Esingen 
i Sverige og ned til Veressjøen. 

5. dag er en 6 timers tur fra Sveet til 
Lakadalsbu, ubetjent, privat utenfor 
merkede stier. Husk sovepose og mat for 2 
dager. Følg veien til Samfunnshuset + ca 
300m og ta av til høyre og følg skogsveg til 
vegs ende. Herfra tas rett kurs mot høyeste 
punkt på Seterfjellet. Like før dette punktet 
går du over til vestsiden og følg denne 

videre. Er sikten god vil du kunne se hele 
Lakadalen og du kan kontrollere marsjret-
ning med terrenget mot nordvestre side av 
Bellingstjern hvor hytta ligger. Gå over på 
sørsida av Bellingstjønna. Hele området du 
har vandret i denne dagen er forslått som 
nasjonalpark. 

6. dag til Gaundalen, betjent, privat, går 
utenfor merket løype og tar 8 timer. Legg 
kursen rett på utløpet av Grønlivannet. Hold 
noe opp i vestside slik at du har utsikt over 
dalen og nyt naturen. Du er her så langt i fra 
bilveg som det går an i Norge. Du har 
Skjækerfjellmasivet vest for deg og i øst 
svenske Sjækerfjell. Jeg tror ikke du får se 
bjørn i terrenget de neste dagene, men den 
finnes det flere av i disse traktene. Når du 
kommer til Grønlivatnet er du ved ett av de 
beste ørretvann i hele Norge. 

7. dag er en 9-timerstur fra Gaundalen til 
Gjevsjøen, betjent, privat, forbi Holden. Her 
er idet ikke merket sti, men det er greit å 
følge gamle telefonstolper helt fram til 
Gjevsjøen. Storparten av denne leia er det 
blandingsskog i ca 450 – 460 moh, med 
unntak av en fjellovergang etter Gaundalen. 
Nordover fra Holden er det  fiskevann med  
ofte bitevillig "Harr". Et fiskeslag som van-
ligvis ikke finnes i Trøndelag. 

Kjølhaug, mellom Ferslia og Sandvika.  Foto: Kjell Minsaas.

Rutebeskrivelser:
DNTs Til fots i fjellet og www.nt-tur.no

Kart: 1:50:000 Meråker, Feren, Bellingen, 
Vuku, Vera, Snåsa og Gjevsjøen. 
Svenske kart: 1:100:000 Z4 Skäckerfjällen – 
Kall.

Kjell Minsaas

Snaufjellvatnet i Gressåmoen.  Foto: Ole Tolstad


