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TUR NT3  4 dager

Sætertjønnhytta. 
Foto: Kjell Minsaas.
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gaupe- og jervspor. Før du går ned mot 
Veresvatnet passerer du en samisk offerstein.  
Et flott utsiktspunkt med praktfullt skue mot 
Esingen i Sverige, den laveste fjellovergang, 
og sannsynligvis den mest brukte på 50 mils 
avstand i gammel tid. 

Så står vi klar for siste dags etappe som tar 
6 timer og går til Sandvika i Verdal. 
På denne turen krysser du den gamle 
grenseovergang til Sverige, som ble brukt 
under siste verdenskrig. Turens desidert flot-
teste rasteplass er ved en gammel samisk 
boplass ved Vassdalstjønn og Bustadtjønna. 
Turen avsluttes ved Sandvika. 

Rutebeskrivelser:
DNTs «Til fots i Norge» og www.nt-tur.no

Kart:
1:50:000 Snåsavatnet, Snåsa, Vuku, Vera, 
Bellingen og svenske turkart ZA 
Skäckerfjällen - Kall. Verdalskartet  dekker 
turen fra utløpet av Skjækervatnet til 
Sandvika.

Kjell Minsaas

Førpåsketur i 
Skjækerfjella 
Fra Lustadvatnet i Ongdalen 
i Steinker kommune til 
Jamtlandsvegen ved Sandvika 
i Verdal
❄❄❄c
Dette er en 4 dagers tur, som du også 
har mulighet til å delta på sammen med 
turleder. Turen er kommet inn i fast 
tradisjon i NTT hvor den årlig arrangeres 
som en førpåsketur. Turen går langs en 
sommertursti, men merkene ser man 
vanligvis ikke noe til på vintre hvor det er 
bra med snø. Turen går i et landskap som 
er typisk for Nord- Trøndelag med skog-
lier til snaublåste rabber og mer vid-
strakte fjellvidder til dalsenkninger og 
elvedrag.  Turen går ikke over kote 650 
noe som gjør det er lett å finne le og ved 
til bål de fleste plasser.  Lengste avstand 
til bebyggelse anslås til 8-10 timer, avhen-
gig av forholdene.

Det er en times busstur fra Steinkjer til 
Lustadvatnet. Ta inn dalen fra østsida av 
vatnet. Etter en moderat oppstigning møter 

det deg en upåklagelig utsikt mot de norske 
Skjækerfjella, bak disse og lengere øst ligger 
de svenske Skjækerfjell. Målet for denne 
turen er Setertjønnhytta, selvbetjent, NTT, 
en tur som tar ca. 3,5 timer. 

2 dag er vanligvis en 6-timerstur til 
Skjækerdalshytta, selvbetjent, NTT. 
Til å begynne med går du sørvestover til 
Lågvassbu, som eies av Steinkjer kom-
muneskoger. Halvparten av husværet står 
åpent til allmen bruk. Videre sørover og 
senere østover og ned til Skjækerdammen. 
Skjækerdammen  ble bygd så sent som i 
1958. Ved Skjækeroset var det også bosetting 
i gamle dager. Det er oppsatt en stein med 
kopperplate og inskripsjon, som viser dette. 
Bare et steinkast herifra har Steinkjer 
kommuneskoger enda en åpen hytte. 
Følg Skjækerdalen til Skjækerdalshytta. 
Skjækerdalen var det i tidligere en stor bes-
tand av elg. Dalen har også en rekke seter-
voller som har vært i bruk. I dette området 
og østover er det i dag fast tilhold av bjørn. 

Dag 3 går over til Sveet, betjent, privat, en
7-timer som er turens lengste etappe. Turen 
starter bratt opp Hardbakskaret, vi legger  
Skjækerfjella bak oss og kommer inn i det 
kommende store nasjonalparkområde Lierne 
- Verdal. Er du heldig kan du oppleve ferske Bjørneggen er et restaurert våningshus som ligger i 

Storlidalen.  Foto: Jonny Remmereit

Nord-Trøndelag Turistforening
NTT ble stiftet i 1972 og er tilsluttet Den 
Norske Turistforening. NTT har 2.400 
medlemmer i 2001 fordelt på tre lokallag; 
Namdal Turlag, Innherred Turlag og Skarven 
Turlag. Foreninga har 8 egne hytter i Sylan 
og Nord-Trøndelag hvor alle er basert på 
selvbetjeningsprinsippet. I tillegg finnes det 
flere overnattingsavtaler. NTT arrangerer 
også en rekke dags- og overnattingsturer i 
skog og fjell.

Ta gjerne kontakt med NTT før du drar 
til fjells i Nord - Trøndelag.

Nord-Trøndelag Turistforening
Postboks 232, 7501 Stjørdal
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 22
Telefon: 74 82 78 80
Internett: www.nt-tur.no

Bjørneggen er Nord-Trøndelag 
Turistforenings mest besøkte turisthytte. 
Hytta ligger ved bilvei på 668 høydemeter i 
Stordalen i Merker. Bjørneggen er en selv-
betjent turisthytte med 26 senger. Den holder 
høyere standard enn en gjennomsnittelig 
selvbetjeningshytte. Her er det strøm, komfyr, 
kjøleskap og dusj. Stedet passer godt for
barnefamilier og grupper. Området rundt 
hytta byr på mange spennende kulturhisto-
riske opplevelser fra en tid da gruvedriften 
var det viktigste arbeidet i dette området. 
Tar man turen fra Bjørneggen til Schulzhytta 
vil man etter ca. 3 km finne en av gruvene. 
Bjørneggen er Nord-Trøndelags innfallsport 
til Sylan og den ligger som et knutepunkt for 
de som ønsker å vandre gjennom Sylan og 
videre nordover, eller omvendt.


