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utlagt for at folk kunne trekke seg over i den. 
Siden kom heisestol på nåværende brusted. 
Følg elva tilbake til brua. 

6. Svartåmoen, 5 - 8 km, delvis merka. 
Følg merkinga mot Trollhetta over 
brua over Svartåa. Ta opp i terren-
get mot nord og etterhvert øst og 
opplev dette spennende storfurusk-
og og småkuperte morenelandska-

pet med groper og småtjønner. Hele området 
rundt Trollheimshytta og nordover er verna 
som Svartåmoen naturreservat. Storfuruskogen 
og tørrfuruene er av naturverdiene som skal 
tas vare på. Her er det ikke lov å ta kvist til 
bålbrenning. Tilbaketuren bør tas samme veg. 
Dersom Svartåa er liten, kan den krysses et 
stykke inne i Svartådalen. 

7. Til Salen, 22 km, delvis merka. 
Følg merkinga mot Kårvatn til osen av nedre 
Salsvatnet. Vad elva, ta på sørsida av den lille 
tjønna øst for toppen, ta bratt opp østryggen og 
etterhvert slakere opp til høgeste toppen. 
Utsikten er flott til naboene Snota og 

Neådalssnota og til fjellene i de nordvestre 
delene av Trollheimen. Ta tilbake samme veg. 

8. Helt til Neådalsnota, 28 km, delvis merka. 
Dette er en lang dagstur fra Trollheimshytta. 
Den kan også gås på vinterføre etter samme 
ruta. Ta ruta mot Kårvatn til midt mellom de 
to Salsvatna. Ta rett sørover, øst for Snotvatnet 
og opp en rampe til toppryggen. Vinters tid 
bør en være oppmerksom på eventuell rasfare 
på oppstigninga.

Erik Stabell

Dagsturmuligheter 
fra Trollheimshytta
Området i Folldalen der Trollheimshytta 
ligger er et veldig spennende naturområde 
med mange turmuligheter både i nærter-
renget og til fjellterrenget rundt. Noen 
av turene som beskrives her finnes i TTs 
håndbok, 1994, Sylene og Trollheimen. 
Antall km angir turens lengde.

1. Opp på Snota, 22 km, 1250 m høgdefor-
skjell, merka rute. 
Dette er den mest varierte og opplevelsesrike 
toppturen i Trollheimen, en av de fineste du i 
det hele tatt kan oppleve. Turen regnes som 
en 8-timers tur. Se beskrivelse i boka 
«Sylene og Trollheimen». 

2. Til Geithetta, 8 km, 800 m høgdefor-
skjell, delvis merka rute. Følg merkinga mot 
Jøldalshytta. Den fremste toppen ligger rett 
sør for merkaruta der den kommer opp på 
fjellplatået. Det er vid utsikt utover 
Folldalen,  fjellene rundt og Trollhetta i nord. 
De høgeste toppene ligger lenger inne på 
platået, men utsikten herfra er ikke så god. 

3. Til Trollhetta, 13 km, 1200 m høgdefor-

skjell, merka rute. Følg merkinga mot 
Jøldalshytta ned om brua over Svartåa og 
langt og bratt opp på den høgeste toppen av 
Trollhetta. Utsikten er vid fra det store 
toppplatået. Gå gjerne fram på kanten mot 
Svartådalen og Trolløyet. Det er to km videre 
over Midttoppen og fram til Østtoppen. 

4. Inn til Herebrandhytta, 15 km, delvis 
merka. Historien om Herebrandhytta kan du 
lese i TTs årbok 1994. Den vesle steinhytta 
ligger inne i Folldalen i ca 620 m høgde litt 
opp fra Folla på ryggen som går ut sørøst-
over fra Sollirabben. Ta merkaruta mot 
Kårvatn fram til Sollirabben og ta på nord-
sida av rabben nordøstover og ned mot Folla. 
Tilbaketuren kan tas nedover skog- og myr-
terrenget langs vestsida av Folla, evt langs 
merkinga fra Bårdsgarden dersom Folla er 
grei å vasse. 

5. Om Fuglsøysetra og minnesmerket 
ved elva, 9 km, delvis merka. 
Følg merkinga gjennom storfu-
ruskog og myr mot Kårvatn over 
Folla og fram til Fuglsøy-setra. Ta 
sørøstover ned til Folla og følg 

elva fram til bautaen over de bosatte i 
Folldalen. Minnesmerket ligger ved det 
gamle ferge-stedet over elva. Her var båt 
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Trollheimshytta, 540 moh.  Betjent påske og sommer: 80 senger. Selvbetjent: 26 senger hele året utenom betjent sesong.

 Det gode fjell-liv.  Foto: Trond Kristoffersen


