
TTs nye selvbetjeningshytte Vassendsetra. 
Foto: Trond Kristoffersen 
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Kliving på Heimre Gjevilvasskam. Foto: Erik Stabell 
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Utsikt utover Gjevilvatnet fra indre kammen. Foto: Erik Stabell
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N Følg merket rute mot Trollheimshytta fram til 
Riaren. Ta av fra merket rute sørvestover inn 
dalen mellom heimre og midtre kammen. Skrå 
opp den bratte snøbakken til toppen av midtre 
Gjevilvasskam. Flott utsikt ned i botnene og 
Gjevilvatnet. Ta slakt over til varden på indre 
og ta rett vestover ned til vardet rute fra 
Mellomfjell mot Bårdsgarden. Følg merket 
rute ned til Vassendsetra, selvbetjent (mat-
servering på nabosetra, matservering bør 
avtales), TT, eller Bårdsgarden, selvbetjent, 
TT. Det er mulig å klyve opp ryggene på alle 
kammene. Se beskrivelser i TTs bok Sylene og 
Trollheimen.  

Turen over Okla og fram på Høgsnydda til 
Langodden og Gjevilvasshytta går etter mer-
ket rute om bandet mellom Gjevilvassdalen og 
Storlidalen. Det er en flott variant å gå 
framover eggen på Høgsnydda og ta på 
framsida av Mjølkskåla og Korgtjønna bort til 
Engelsbekkhøa. Båtskyss med båtruta 
Trollheimen II fra Langodden over til Raudøra 
må avtales på Vassendsetra. 

Vinter: 
Samme ruter kan gås vinters tid. Denne 
toppturen rundt Gjevilvatnet er et mål å gå på 
en dag for særlig spreke faste gjester på 
Gjevilvasshytta i vinterferien. Da skal også 
Storhornet være med.  

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. 

Øystein NytrøGjevilvasshytta og 
Vassendsetra eller 
Bårdsgarden 
Helgetur rundt vestenden 
av Gjevilvatnet 
Turen går delvis utenom merkete ruter. 
aaaa(a)b(d)

Denne turen går langs horisonten i pan-
oramaet som vises på Gjevilvasshyttas 
mest kjøpte postkort: innover Gjevilvatnet 
med Okla og Høgsnydda på den ene siden 
og kamman på den andre. Turen legges 
over toppene på midtre og indre 
Gjevilvasskam til Vassendsetra eller 
Bårdsgarden og over Okla tilbake til 
Gjevilvasshytta. Den foreslås primært som 
en ren topptur, men turens første dag kan 
også gås etter merket rute om Riaren og 
Hyttdalen. Turen kan også gås ved å ta en 
av eggene på kamman. Turen passer for 
barn fra 12 til 14 års alder.

Ta inn til Gjevilvasshytta, betjent, TT, på 
ettermiddagen. Det er bilveg helt fram. Buss 
kan tas til Festa, drosje, skyss eller haik inn 
setervegen. 

Vassendsetra
Det har vært seterdrift på Vassendsetra fra 
ca 1850 til 1940. Turisteterdrifta ble gjen-
opptatt i 1992. Den nederste setra utgjør nå 
et selvbetjent kvarter, tilgjengelig hele året. 
Mens den øverste setra driver servering av 
seterkost i sesongen med turistbåten 
Trollheimen II på sjøen. Vanligvis er det flere 
typer dyr på setra, spesielt med tanke på 
besøkende barnefamilier. 


