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Varden og hytta på Storhornet i februardrakt. Foto: Reidar Dahl
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gås på ski, er å holde høyden på ca 1400 meter 
ut fra skaret under Østre Sommerungsnebba 
og ca 800 meter mot vest-sørvest til under top-
pen. Fra innunder toppen går det en rampe opp 
mot ryggen vest for Pyramiden. Ved begge 
disse rutene må en vurdere snøforholdene  og 
de bør ikke gås i rasfarlige perioder. En må 
også være oppmerksom på at hardt føre og is 
kan gjøre særlig de siste metrene opp mot top-
pen vanskelig. Forøvrig  er siste del av denne 
turen litt luftig og bratt. 

Stortoppen er på 1798 m. Herfra kan hele 
Trollheimen og Dovre/Skrymtheimen beskues. 
Langt mot sør kan man i klar sikt se både 
Galdhøpigg-massivet, Storjuvtinden og 
Skardstind i Jotunheimen. I nordvest kan en se 
Tustnastabbene og havet. Utsiktsmessig stiller 
imidlertid Storsalens nordtopp (1720) i en 
egen klasse. Utsikten herfra ned i Innerdalen 
overgår det meste. Nordveggen av Storsalen er 
imponerende med ca 1000 m nesten loddrett 
fall ned i Innerdalen. Ned fra toppen tar en 
først mot nordtoppen til søkket på 1593, deret-
ter ned i Tverrådalen og så nordover igjen ned 
til Innerdalen til der Falesetra lå. Denne lia 
ligger nordvendt og kan være hard og isete og 
er da litt vanskelig. Det er best å kjøre mellom 
de to bekkene. Det er minst bratt her. Nede i 
dalbunnen går det lett nedover Innerdalen og 
videre ned til Nerdal for avslutning av turen. 
Turen tar ca 8 - 9 timer. 

Fra Nerdal til Ålvundeid er det knapt 10 km. 
Herfra er det hyppige bussforbindelser mot 
Kristiansund, Molde og Oppdal / Trondheim. 
En kan også etter andre dag overnatte i 
Innerdalen for å få med seg Dronningkrona på 

Vinnnufjell på en tredje dag. Det er overnat-
ting på Innerdalen Turisthytte, privat, 
betjent, overnatting avtales utenom sesong, og 
på Renndølseter, selvbetjent om vinteren, 
privat. En tar ned dalen mot Dalsbøen, drøyt  
4 km forbi Nerdal. På østsida av Kvernåa går 
det en sti. Med feller på skiene kan den følges 
opp gjennom skogen til Sandvikdalen. Da er 
det bare å ta kurs mot salen noen hundre meter 
sør for Sandvikhaugen. Langs ryggen går du 
så på verdens tak (!) fram til Dronningkrona. 
Høydeforskjellen fra dalen opp til 
Dronningkrona er solid, fra 200 til 1800 
meter! Så er også utsikten eventyrlig til 
Eikesdalsfjellene, Innerdalsfjellene, fjellene 
sør for Sunndalen, ned i fjordene og ut mot 
kysten! Ta ned igjen samme veg. For den som 
liker bratte nedrenn, kan det være moro! Turen 
tar ca 8 timer.

Rutebeskrivelser: 
For detaljerte rutebeskrivelser for de vanlige 
rutene anbefales TTs bok Sylene og 
Trollheimen eller TTs nettsider: www.tt.no

Kart: 
1:50 000 Oppdal, Romfo og Sunndalsøra. 
Turkart 1:75 000 Trollheimen dekker ikke tur 
til Vinnufjell. Gammelt turkartet 1:100 000 er 
vanskelig å lese på denne typen toppturer og 
dekker ikke området mot Dronningkrona.

Reidar Dahl

Tre dager eller 
helg over Hornet 
og Storsalen
Vintertur fra Oppdal 
til Innerdalen 
❄❄❄❄❄b
Dette er en tur som egner seg som senvin-
tertur for dem som liker å gå litt drøye 
turer over rygger og topper. Den kan legg-
es opp som er helgetur over fjellryggen 
mellom Oppdal og Storlidalen og videre 
over Storsalen med overnatting på 
Bårdsgarden. Med overnatting på 
Renndølseter eller Innerdalshytta kan den 
utvides med en dag slik at også den flotte 
turen opp på Dronningkrona i Vinnufjell 
kan gås. Turen er så krevende, at den ikke 
passer for barn.

Til Festa kommer du lett med tog/buss eller 
bil. Det går tidlige tog og busser som gjør 
det mulig å komme i gang i rimelig tid. Fra 
Festa tar løypa opp ved Bree gård like vest 
for Festa bru. Et lite stykke oppe i lia krysser 
den Breesbekken. Deretter er det å ta kursen 
mot gryta øst for toppen. Løypa til Hornet er 

staket store deler av vinteren. Fra toppen ned 
til Sprengtverråtjønna, det er en fin rampe å 
følge ned vest for høyde 1419. Derfra går 
turen over Nonsfjellet og inn på stien som 
går til Storlidalen. En kan følge nesten 
samme trase som om sommeren. En sving 
om Høgsnydda på Okla gir et av de frieste 
og videste utsynene i denne delen av 
Trollheimen, selv om toppen ikke er av de 
høyeste. Turen til Bårdsgarden, selvbetjent, 
TT, privat, tar ca 7 timer.

Fra Bårdsgarden er det store deler av vin-
teren staket løype langs myrene sør for vegen 
til Storli, opp langs Kjela og til Tovatna. 
Derfra går det også ofte løype på sørsida av 
Tovatna opp til Meskardet. Ta derfra sørover 
og rund gryta sør og sørøst for 
Meskardvatnet slik at en kommer inn på nor-
dsida av Østre Sommerungsnebba sør-øst for 
høyde 1210. Rund sørover igjen og ta opp i 
botnen slik at en kommer opp i skardet nor-
døst for Østre Sommerungsnebba, høyde ca 
1370. Derfra mot vest-nordvest opp langs 
ryggen mot toppen som kalles Pyramiden 
(høyde ca 1680). Det meste av denne ryggen 
må gås på beina. Oppe på Pyramiden går 
turen, fortsatt på beina, rett vestover og så 
opp på toppen, vegen gir seg selv. En alter-
nativ rute, som også er bratt, men som kan 


