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På tur i Midt-Norge
Bor du i Midt-Norge og liker å dra på tur, da er du kanskje heldigere enn 
du vet om. For i Midt-Norge finnes det en rekke spennende turmuligheter 
innenfor en overkommelig avstand uansett hvor du bor i denne regionen. 
Men er du klar over alle mulighetene du har tilgang på?

I denne boka tar  Trondhjems Turistforening (TT) deg med på tur i den 
midt-norske naturen og viser deg noen av mulighetene.  Boka beskriver 
104 turforslag. Turene er beregnet både på dem som har drevet med 
friluftsliv noen år og dem som ikke er så kjent med mulighetene. Her er 
det muligheter for dem som liker rolige turer med korte dagestapper og 
for dem som vil ha større utfordringer. Mange av turene egner seg godt 
for barnefamilier. De turene som er mest barnevennlige, er merket med 
Barnas Turlags symbol. I tillegg er det en rekke andre turer som egner seg 
for større barn og ungdom.

Det er ca 25 personer som på dugnadsbasis har bidratt til turforslagene 
i tekst, bilder og på kart.  Det er flest fjellturer og mange går i det som 
er kjente, kjære trakter for mange. Men innimellom kan selv de som har 
drevet friluftsliv noen år, finne tips om nye og spennende turer. 
Beskrivelsene er sortert under områdene Trollheimen, Sylan, Femunds-
marka, Dovrefjell og Nord-Trøndelag og under temaene sykkelturer og 
kanoturer. I tillegg finner du et eget kapittel om dagsturmulighetene fra 
TTs betjente hytter i Sylan og Trollheimen. Turforslag som egentlig ikke 
hører inn under noen av disse områdene, er plassert inn under de mest 
nærliggende. En tur til Grytdalen mellom Orkdalen og Snillfjorden er 
f eks plassert under Trollheimen og en tur over Gauldalsvidda fra Røros 
til Budalen under Sylan. Boka inneholder også mye nyttig tilleggs-
informasjon knyttet til turene som kan bidra til å berike turopplevelsene.

Alle turene er kortfattet beskrevet på 2 – 4-siders oppslag med bilder og 
kart.  Detaljerte beskrivelser av dagsetapper er ikke tatt med der slike 
finnes i håndbøker som TTs «Sylene og Trollheimen» eller Den Norske 
Turistforenings «Til fots i Norge». Men der det er viktig for å finne fram 
på sykkelturer, kanoturer og utenom-rute-turer er disse mer detaljert 
beskrevet. 

Fortsatt, etter å ha gått gjennom disse turforslagene, er det nok av tur-
muligheter å utforske i Midt-Norge på egen hånd. Denne boka vil gi dem 
som ønsker det konkrete forslag til turer. Men vi håper også  at den kan 
inspirere mange til på egen hånd å finne fram til fine og varierte turer 
som de vil trives med. 

Vi ønsker alle GOD TUR! 
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Blåhø, Nedalssnota og Salen i solnedgang.  Foto: Are Løset


