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TUR  T19   5 dager

Rast på Storlifjellryggen. Snota i bakgrunnen. Foto: Erik Stabell 
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N i Folldalen. Før Fuglsøysetra 
tar vi
nordover opp til 
Bossvatnet. 
Her slår vi leir. Vi 
tar en hviledag 
uten sekk og går 
på Snota. 
Bossvatnet er et 
godt og vakkert 
vatn å fiske i. Også 
neste dag følger vi 
merka rute på en del av 
turen. Vi tar merkinga ned om 
Trollheimshytta og tar ruta mot 
Jøldalshytta mot Trollhetta og følger denne til 
vi er oppe av skogen i oppstigninga av 
Trollhetta. Herfra tar vi rett nordover platået, 
Trollhett-telet, på vestsida av Trollhetta og 
dreier inn langs Rinnvatna på nordsida av 
Trollhetta. Vi finner oss en fin leirplass inne 
ved Storrinnvatnet. Siste dagen tar vi gjen-
nom Åkerdalen, tar utover Grønli-hammaren 
og passerer Jøla. Er det mye vatn i fjellet, 
passer elva på bru over vanninntaket nordvest 
for Jølhaugen eller kryss elva nedstrøms van-
ninntaket. Vi er tilbake til der vi starta. 

Vinter: 
Også vinters tid er dette en fin tur å gå med 
telt. Det anbefales da ikke å ta rett over 
Storlifjellryggen, men ta etter sommerruta om 
Hyttdalen. På vinterføre tas turen fra 
Bossvatnet rett over indre del av Gråsjøen og 
opp til Rinnvatna derfra. Dersom føret er bra 
og  formen er god, kan denne runden vinters 
tid gås på fire dager med overnattinger ved 
Fossådalsvatnet, i Naustådalen og ved 

Bossvatnet. Snota gås samme 
dagen som turen fra Naustådalen. 

Rutebeskrivelser: 
De merka rutene og mange varianter og 
toppturer er beskrevet i TTs håndbok Sylene 
og Trollheimen og kan være til nytte også på 
en slik tur som denne utenom rutene. 

Kart: 
1:50 000 Trollhetta, Oppdal, Romfo og Snota 
eller turkart 1:75 000 Trollheimen. Gammelt 
turkart i målestokk 1:100 000 blir for van-
skelig å lese når en skal ta seg fram utenom 
vanlige ruter i Trollheimen.  

Erik Stabell

På tvers av rutene 
i Trollheimen
Fem dagers rundtur med telt 
aaaas(a)d/b/
På denne turen med telt i Trollheimen 
søker vi turmulighetene utenom rutene. Vi 
tar ut fra Jøldalen over Svarthamran, tar 
over Storlifjellet og ned i Neådalen. Vi tar 
over til Folldalen og Snota og tilbake om 
Finnskardet og Svarthetta. Vi utnytter den 
frihet det gir å ha med seg på ryggen alt vi 
trenger. Turen egner seg for spreke barn 
(med spreke foreldre) fra ca 13 - 14-års 
alder.

Vi starter opp fra Åssetra et par kilometer 
før Jølhaugen. Hit kommer vi med bil eller 
via buss i Orkdalen og drosje eller haik inn. 
Vi tar over Ondusfjellet, på sørsida av 
Gråfjellet og opp på Kjølen øst for 
Svarthetta. Vi tar opp rampen på sørsida av 
hetta opp på fjellryggen. En avstikker kan tas 
opp til Svarthetta eller vi legger turen med en 
gang sørover mot Svarthamran. Første leir 
legger vi på en av de fine grashyllene før den 

nordligste av Svarttjørnin på Svarthamran. 
Vi tar vestover ned langs rampen med 
vinterstaking, tar opp igjen og passerer 
Fossådalsvatnet på nordsida. Er det flott vær 
kan turen legges over toppen av Blåhø og 
ned om Riaren. Vi tar bratt opp ryggen på 
den høgeste toppen på Storlifjellryggen, 
1582 m, en ikke så mye besøkt topp. Vi skrår 
i ura ned til Sprikletjørnin, tar inn på sørsida 
av vatna og passerer Sprikletjønnbua. En litt 
lettere, men lengre variant er ikke å ta over 
Storlifjell-ryggen, men å følge merkinga fra 
Mellom-fjell mot Bårdsgarden langs 
Fagerlitjønnene og over til Hyttdalen og 
herfra ta merkinga mot Trollheimshytta nord-
vestover. Beste passeringssted over Folla er i 
utløpet fra vatna i den flate Hyttdalen. 
Gammel merka sti tar her opp mot 
Halsbekkdalen. Fra Sprikletjørnin kan vi ta 
toppturen inn dalen og opp til Neådalssnota. 
Turen fortsetter over bandet til den vakre og 
skjermete Neådalen og følger dalen ned til 
leirplass midt i Neådalen. Er det mye vatn i 
fjellet, anbefales å ta på nordsida av vass-
draget, så det ikke blir nødvendig å krysse 
elva. 

Vi tar videre ned dalen, over på innsida av 
Knubban og ned i Naustådalen. Vi følger 
merkaruta mot Trollheimshytta til vi er over

Steinalderboplass ved Sprikletjørnin. 
Der merkaruta mellom Trollheimshytta 
og Vassendsetra / Bårdsgarden passer-
er på østsida av Sprikletjørnin, ble det 
i 1980 funnet en steinalderboplass. 
Ved utgravinger fant arkeologene red-
skaper av flint som vitner om bosettin-
ga for ca 9000 år siden og fangsvirk-
somheten på rein som var formålet 
med å bosette seg i fjellet. 

Kilde: Lil Gustafson, Fangstfolk i 
fjellet, Spor 1, 1986 og Harald Egil 
Folden, Trollheimen I. Folldalen og 
Vindøldalen, 1997. 

Framover Neådalen. Foto: Erik Stabell 


