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N parkert bil på Lønset spare noen høydemeter 
og holde høyden sørover til Elghøa. Men det 
anbefales å legge turen over Storhornet. 
Fortsett videre over Vindalskammen og 
Oksfluren. Før Håggåberget går det en sti 
vestover bratt ned til Lønset. De andre tar 
østover fra Åmellomfjellet opp på Storhornet 
og fortsetter sørøstover ned Hornlia til Festa.

Vinter: 
Ta opp fra Lønset som beskrevet for sommer-
turen. Men om vinteren må en gå over 
Gjerdhøa for det kan være usikkert hvordan 
det er å komme opp fra innerst i Svorund-
tjønna. Derfra tar en over til Sandåfjellet/ 
Svorundfjellet. Herfra har en flere muligheter. 
En kan følge den beskrevne sommerruta, men 
også holde høyden mot nordøst bort til 
Gråfjellet. Herfra er det 1000 herlige 
høydemeter ned til Ångardsvatnet. Ta av nord-
vestover før Sandøyan og kryss Ångardsvatnet 
til Bårdsgarden. Ved fint vær og lett føre bør 
en benytte seg av opparbeidet høyde på 
Sandåfjellet og ta vestover via Kråkvasstind, 
Svartdalskollen og evt. Indre Grynningshøa 
før en svinger først nordover ned Gruggu-
skardet og senere østover til Bårdsgarden. 
De aller ivrigste kan ta med seg både Fremre 
Grynningshøa og Nonshøa på veien. Vinterruta 
over Okla bør ikke legges ned ryggen østover 
fra Snydda. Nedturen fra Håggåberget til 

Lønset bør også sjekkes nøye på forhånd. 
Det er vanligvis greitt å ta seg ned øst for 
Håggåberget mot riksvegen. Ellers er jo det 
flotte nedrennet fra Storhornet mot Festa den 
beste måten å utnytte høyden på. 

Rutebeskrivelser: 
For detaljerte rutebeskrivelser for de merkete 
rutene mellom hyttene og noen av de vanligste 
turene utenom de merkete rutene anbefales 
TTs bok Sylene og Trollheimen og nettsidene: 
www.tt.no

Kart: 
1:50 000 Oppdal og Romfo eller
turkart 1:75 000 Trollheimen. 

Stig Bakke

Storlidalen rundt  
Helgetur over rygger og topper
aaaab
Turen over fjellene rundt Storlidalen er en 
flott og variert helgetur både sommer og 
vinter. Den går over rygger og topper og 
er en tur med store høydeforskjeller og 
flotte utsikter hele veien. Selv om turen er 
tung, er den så variert at den kan passe 
for barn fra ca 12 år som har vært litt i 
fjellet.

Til Lønset vest for Oppdal kommer du deg 
lett med buss eller du kan kjøre hit med bil. 
Fra Lønset ta mot Sliperhovden. Ta først et 
stykke på vei og følg senere en gammel 
setersti fra Dettlisætra. Den går over 
Sliperhovden til Slipersetra. Den er ikke 
merket inn på kartet. Ved Sliperhovden må 
en forlate stien. Ivrige fiskere kan fortsette 
vestover på skrå opp sørsida av Sæthøa og 
inn Svorunddalen til Svorundtjønna. 
Fiskekort fåes kjøpt på Lønset Handel. I godt 
vær anbefales andre å gå over Sæthøa og 
Gjerdhøa til bandet mellom Fagerlidalen og 
Svorunddalen. Fra bandet ta vestover opp 
langs snø/is-breen til Sandåfjellet. Ta helst 
ikke over breen. I somrer med lite snø kom-

mer det fram sprekker på den. Ta evt. en avs-
tikker til Svorundfjellet og fortsett vestover 
ned til bandet mot Kråkvasstind. 
Kråkvasstind er høyeste toppen i området, og 
har du tid og er været bra, anbefales en tur 
dit. Ta så ned langs vassdraget nord for 
Kråkvasstind til Sandåtjønna. Fra 
Sandåtjønna går det en trivelig sti vest for 
Sandåa ned til Sandøyan ved Ångardsvatnet. 
Herfra er det ikke til å unngå 5-6 kjedelige 
km på vei rundt østenden av Ångardsvatnet 
til Bårdsgarden, selvbetjent, TT, privat. En 
må regne med å bruke 7 – 8 timer på turen. 

Neste dag følges merkaruta over Okla. Ta 
gjerne av fra ruta opp til den vestligste delen 
av topp-platået og følg kanten mot Gjevil-
vatnet til Høgsnydda, høyeste og fremste 
toppen. Fra Snydda er det mulig å følge ryg-
gen østover ned til Mjølkskåla på fast og fint 
fjell. Den gamle TT-ruta til Gjevilvass-hytta 
gikk her. Samme fiskekort som for 
Svorundtjønna og Sandåtjønna gjelder for 
Mjølkskåla og Korgtjønna. Fortsett videre 
østover på ny evt. gammel sti og ta av sørøs-
tover før Engelsbekkhøa over Midtskarvens 
loddrette bergartslag hvor "Blåhødekket" er 
foldet ned i en synklinal (geologisk formas-
jon, skålform), til Nonsfjell. Videre forbi 
Sprengtverråtjønna og på skrå østover opp 
på Åmellomfjellet. Herfra kan de som har 

Svorundtjønna og Svorundfjell.  Foto: Reidar Dahl

Fra Gråfjellet vestover mot Innerdalsfjella. Foto: Reidar Dahl 


