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R sjøen til Revlingen tar vel 2 
timer. Turen til fots opp til Store 
Svukuen anbefales før middag  
på hytta. 

Etter denne rolige dagen legger 
vi ut på ruta om Elgå og 
Femundsenden fram til 
Ellefsplass, selvbetjent, DNT 
OA, i Øversjødalen eller Sæter 
gård, selvbetjent, privat, i 
Tufsingdalen, 10 mil. Begge 
stedene er selvbetjente kvarterer 
med kvarteravtale med DNT OA. 
Mellom Elgå og Ellefsplass er 
flere avstikkermuligheter til 
interessante mål. I Gutu på fjell-
overgangen mot Sverige er det 
sydsameboplasser med oppsatte 
gammer. Gutulia nasjonalpark 
har forekomster av stor, eldgam-
mel furuskog. I Drevsjø er det 
villmarksmuseum. 

Siste dag på turen skal vi tilbake 
til Røros. Vi sykler om Narbu-
vollen og Os. Ved overnatting på 
Ellefsplass, ikke ta hovedveien 
mot Tolga, men ta en km tilbake 
og inn Øversjødalen. Vi som 
kommer herfra har en flott fjell-
overgang på god grusvei før 
Narbuvoll. Det er mulighet for 
sightseeing i det gamle Odden-
tunet like ved veien i Narjordet. 
På Narjordet er det også selv-
betjent overnattingskvarter, DNT 
OA. Vi passerer en natursti som er kåret til 
landets fineste noen kilometer før svingene 
ned mot Os sentrum. For å unngå den største 
biltrafikken til Røros, velger vi lokalveier på 
vestsiden av Glomma. Følg riksveien vel 1 km 
mot Røros. Ta gårdsvei i bru over elva og følg 
skogsvei på vestsiden av elva til Galåen. Følg 
den gamle hovedveien nordover til Sundet og 
ta inn til Røros fra vest. Med overnatting på 
Sæter gård i Tufsingdalen, anbefales den 
gamle grusveien over Grådalen, ned i Hådalen 
og langs Hådalsveien til Røros. 

Har du bil på Glåmos kan den hentes ved å 
fortsette veien forbi Sundbrua til Orvos og her-

fra ta veien på østsida av Glomma til Glåmos. 

Beskrivelser av veier, steder og attraksjoner: 
Boka "Til fots i Norge", DNT og NAFs veg-
bok og sykkelveiledere fra Syklistenes lands-
forening. 

Kart: 
1:50 000 Røros, Brekken, Narbuvoll, Røa, 
Elgå, Drevsjø, Isteren og Holøydal. Turkartene 
1:100 000 nordre og søndre Femund dekker 
hele turen unntatt passeringen forbi Os på slut-
ten av turen. Nytt turkart for Femundsmarka er 
under utarbeidelse. 

Maria Sand

Sykkeltur i Røros- 
og Femundsområdet 
Glåmos - Brekken - Røros - 
Svukuriset - Femundsenden - 
Øversjødalen - Røros 

Røros- og Femundsområdet er fine sykkel-
turområder. Her er mange slake veger 
med liten biltrafikk. Vi anbefaler bruk av 
områdets mange turisthytter og fjellstuer 
for overnatting. Dette er trivelige og rime-
lige steder å overnatte og de er vant til å 
ta imot folk som har strevet litt i løpet av 
dagen. Så slipper du også unna med lett 
bagasje. Vi anbefaler at du tar kontakt på 
forhånd med de stedene du vil overnatte.  
  
Vi starter opp turen på Glåmos og sykler 
om Brekken til Marenvollen, selvbetjent 
turisthytte, DNT OA ved Harsjøen, 5,5 mil. 
Vi kommer med tog eller bil til Glåmos og 
sykler på god asfaltvei langs Aursundens 
nordside, tar forbi fin sandstrand i nordvest-
enden av Aursunden og Sakrisvollen med 
Nord-Europas eneste naturlige forekomst av 
planten Sibirstjerne. Vi anbefaler opphold 
ved Sølendet naturreservat like ved veien. 

Her er 2930 mål rik-
myr med aktiv skjøt-
sel og interessant 
flora. Det er tilrettel-
agt med stier med 
informasjonstavler. 
Turen går videre 
fram til Brekken og 
tilbake i retning 
Røros. Ta av veien 
mot Harsjøen og 
videre etter vei stengt 
for kjøring fram til 
Marenvollen. 
Raudhammaren 
 ligger like ved 
Marenvollen. Fottur 
til toppen anbefales 

som kveldstur for å myke opp kroppen. Her 
gjorde man angivelig noen av de første 
 kobberfunn i Rørosregionen i sin tid. Det er 
mange spor etter skjerpervirksomhet i 
 området.

Vi tar om Røros og tar Hådalen mot 
Femunden til  Langen gjestegård, betjent, 
privat, 5,5 mil. På veien er det mulighet for 
avstikker om Olavsgruva og Storwartz 
gruver  med omvisning i museumsgruve. Vi 
anbefaler lunsj på Røros med sightseeing på 
egen hånd. Innover Hådalen fra Røros er det 
stykkevis alternativer til hovedveien på nord-
siden av elva.  

Vi tar en rolig dag med båten Femund II 
over Femunden til Revlingen og 4 km opp til  
Svukuriset, betjent, DNT OA. Båten starter 
fra Synnervika i nordenden av Femunden, 
3 km fra Langen, om morgenen. Turen langs 

Med sykkel langs T-merka turløype. Foto:Erik M.Braathen

Ved selvbetjeningshytta Marenvollen. Foto: Erik Martin Braathen
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