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Djupholma og opp på Remskleppen. 
Flott utsikt fra en lavtopp som 
ligger fritt i terrenget med storsla-
gen utsikt. Tilbake samme veg eller 

nordvestover gjennom myr og skog, over 
Djupholma og tilbake til hytta fra nordøst. 

Roar Nålsund / Erik Stabell

Dagsturmuligheter 
fra Storerikvollen 
Det er godt å være på Storerikvollen.  
Her er mange dagsturmuligheter fra de 
helt korte til noen lange. Antall km angir 
turens lengde. 

1. Til Blåkkåkleppen, 3 km, etter stier. 
Kleppen er "nærfjellet" til hytta og 
et kjært turmål både som ettermid-
dagstur og heldagstur for barne-
familier. Ta ryggen opp til toppen. 
Her er nok av stier og spor. 

2. Til Bustvalen-monumentet, 16 km, stort 
sett utenom merka rute. Følg merkinga mot 
Blåhammarstugan fram til Enan og følg 
denne nordover og etterhvert opp på 
Bustvalen med det høge monumentet. Dette 
er til minne om det tragiske Karolinernes til-
baketog i 1719. Turen tilbake til hytta kan tas 
sørvestover på sørsida av kraftlinja fram til 
merkinga fra Bjørneggen. Djupholma går 
djup fra et godt stykke nord for Essandsjøen 
og vil her ikke være mulig å krysse.  

3. Til Blåhåmmårkleppen og Sandtjønna, 
19 (14 t/r til Sandtjønna) km, delvis etter 
merking. Ta merkinga mot Bjørneggen til 

ca 5 km nord for hytta. Ta herfra nordvesto-
ver og opp på Blåhåmmårkleppen. Herfra er 
det vid utsikt til alle kanter. 
Ta ned fra toppen samme veg og drei nord-
østover til Sandtjønna. Dette er en flott 
og lun badetjønn med mektige løsmasse-
avsetninger rundt. Vatnet fornyes fra en kilde 
i bunnen av tjønna. Bekken ut fra løsmassene 
rundt tjønna går ofte åpen om vinteren og 
isen på tjønna er usikker. Følg merkinga fra 
Bjørneggen tilbake til hytta. 

4. Til Haugvollen, 12 km, merka rute den 
ene vegen. Denne fine gamle setervollen lig-
ger på ruta mot Ramsjøhytta (Heggvollen på 
gamle kart). Følg den trivelige merkaruta om 
Sjursvollen fram. Det ligger en fin badekulp 
like før vollen. Ta turen gjennom åpen skog 
og myr på nordsida av Blåkkåkleppen tilbake 
til hytta. 

5. Fram til Djupholma, 5 km, merka rute. 
Elva Djupholma bærer sitt navn 
med rette. Den renner sakte og 
djupt fra langt nord for 
Essandsjøen og er her vanskelig å 
krysse. Da Essandsjøen ble dem-

met opp ble det bygget bru over elva. Brua 
er høg og luftig og litt "spennende". 

6. Opp på Remskleppen, 9 km, merka rute. 
Ta ruta mot Blåhammarstugan over 
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Storerikvollen, 769 moh.   Betjent påske og sommer: 65 senger.  Selvbetjent: 16 senger hele året utenom betjent sesong.
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Blåkkåkleppen. Foto: Rønnaug Mølmen


