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Barnas Naturverden
Trondhjems Turistforening har integrert 
sælehusene i Barnas Naturverden i sin 
virksomhet og de har status som ubetjente 
turisthytter. Rutene vil bli koblet mot 
foreningens rutenett mot Trollheimen. Dette 
kommer til å utgjøre en sentral del av de 
barnevennlige turmulighetene i Midt-Norge. 
Her finner du 3 sælehus som gir ly for natta. 
Overnatting her åpner for innlevelse i en 
spennende del av norsk historie. Sælehusene 
er rekonstruksjoner av tømmerhus fra tidlig 
middelalder med mulig overnatting for 20 
personer. Pilegrimene overnattet ofte i slike 
hus på sin vei til Nidaros. De ligger ved 
Damtjørna, Hevertjørna og Ramssjøen. 
Dagsetappene mellom hyttene er tilpasset 
barneføttene og er 4-8 km. Hvis du skal på 
tur, bør du ha med mat og liggeunderlag / 
sovepose. Det er kokekar, gassbluss og 
mulighet for å fyre på vedovn i sælehusene. 
Sælehusene har ikke proviantlager, dyner 
eller madrasser og står ulåst. 

Området har et mangfoldig planteliv og er 
attraktivt for bærplukkere på høsten. Fugle- 
og dyrelivet er variert med gaupe, hjort, 
rovfugler mm i området. Fiskemulighetene er 
mange og gode. Det er mulig å kjøpe fiske-
kort på hyttene. Fjellområdet brukes i dag 
aktivt til skogsdrift og til beite for sau, storfe 
og rein.  I Barnas Naturverden kan familien 
ferdes sammen i et naturområde som er opp-
levelsesrikt for både barn og voksne. 
Turkartet Barnas Naturverden 1:50 000 
Kartet fås kjøpt på turistkontoret på Berkåk 
og hos Trondhjems Turistforening. Også 
Turkart Trollheimen 1:75 000 kan brukes.

Selehusene har åpne ildsted. Foto: Øystein Nytrø 

TUR  T21   4 dager

Selehuset ved Damtjørna. Foto: Øystein Nytrø 
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i alt tre selehus frem. Her ved Hevertjørna 
får dere det første møtet med en svunnen tid.
Turisthytta er et Selehus eller en rekon-
struksjon av tømmerhusene pilegrimene 
overnattet i på vei til Nidaros. Denne og de 
to andre turisthyttene er like og er bygget 
med ljorehull i taket og benker rundt et åpent 
ildsted, – en atmosfære som absolutt kommer 
til å gjøre inntrykk på et åpent barnesinn. 
Hevertjørna er et flott fiskevann som kan by 
på mang en overraskelse på kroken.

Neste dag går turen nordover på østsiden av 
Ramshøpiken og på vestsiden av elva til dere 
kommer midtveis ut på myra. Her tar dere 
av nordøst til Damtjørna, 4,5 km.

På tur til det siste "selehuset" følges 
merkaløypa tilbake til stidelet på myra 
hvor man tar av østover og videre nordover 
mot Ramssjøen. Ta av i vestlig retning ved 
stidelet like før du kommer til vannet. 
Hytta ligger vest for Ramssjøen. Turens 
siste etappe går  gjennom skardet mellom 
Nørdsfjellet og Midtfjellet til Holmtjørna 
hvor man tar av østover mot Hevertjørna og 
ned til Heverfallsetra, 9 km.  

Vinter:
Denne turen er like fin om vinteren. Drar 
dere med bil parkerer du ved lunningsplassen 
ca. 1,5 km før Heverfallsetra.

Jonny Remmereit

En rundtur i 
Barnas Naturverden 
ac
"Nordenfor Dovrefjell og østenfor mektige 
Trollheimen" – i Jutulriket, ligger Barnas 
Naturverden - et spennende fjellområde 
hvor rutene mellom turisthyttene er til-
passet barneføttene. Du finner denne nest-
en bortgjemte naturskatten i Rennebu 
kommune, 85 km sør for Trondheim.

Tar dere buss til Ulsberg kan dere følge 
merket tursti oppover langs Hevra og frem 
til Heverfallsetra (4 km). Bruker dere privat 
bil kan dere parkere ved samme seter. 
I setersesongen er det all grunn til å sette av 
noe tid på Heverfallsetra. Her er det seter-
drift med vaskeekte budeie som serverer vaf-
ler og rømme av ypperste kvalitet. Her finnes 
også ku, sau, gris og andre dyr som dere kan 
besøke før ferden går til fjells. 

Det tar ikke lange stunden før stien leder 
dere over den frodige seterdalen og snau-
fjellet åpner seg i all sin prakt. Etter 2 km 
langs delvis hellelagt sti dukker det første av 

Ramsfjell 
byr på vid 
og praktfull 
utsikt. 

Foto: 
Øystein Nytrø 

Hevertjørna

Damtjørna

Ramssjøen
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Grytdalen, naturreservatet og Songli 
Grytdalen er en frodig dal med myrer og blan-
dingsskog, omgitt av snaufjell. I 1978 ble et 
område vernet som landskapsvernområde. Fra 
1992 ble verneområdet som ledd i barsk-
ogvernet utvidet og omgjort til naturreservat. 
Dette er en strengere verneform. Formålet 
med vernet er å bevare et typisk barskogom-
råde i denne delen av Trøndelag. I følge ver-
nebestemmelsene er alt dyre- og planteliv 
vernet. Det forbudt å skade døde busker og 
trær, men du kan samle tørrkvist for å tenne 
bål på den tiden det er tillatt med båltenning. 

Tidligere lå det flere gårder i Grytdalen. Den 
eldste av dem er Bjørndalen, som ligger ved 
den gamle ferdselsvegen mellom Orkanger og 
Snillfjord, og som er nevnt i Sverres saga. 

TUR  T22   2-3 dager  

Fra Koksteinfjellet mot Grytdalen og Fjellkjøsvatnet. Foto: Trond Gilde
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langs Grytdalselva til Åsetra. Like nedenfor 
denne finner du fossen Kjerringspranget. 
Herfra kan du  følge stien opp til Svarttjørna 
og videre over mot Bjørndalen gjennom et 
småkupert og spennende terreng, før du igjen 
drar ned til Melandsøya. Stiene i området kan 
være vanskelige å finne, så du må ha med og 
kunne bruke kart og kompass.

Telttur i Grytdalen  
Helg i kystskog
aaac
Grytdalen ligger mellom Orkanger og 
Snillfjord. Her kan du rusle rundt ei 
vårhelg og nyte dyre- og fuglelivet, eller 
høre kronhjorten brøle en tidlig høst-
morgen. Du bør ta med telt, det er ikke 
buer eller koier her som er tilgjengelige. 
Et stort område er vernet som natur-
reservat. Her er mange muligheter. Vi 
anbefaler en gjennomgangstur gjennom 
området. Det anbefales å legge turen til 
like etter at snøen har gått eller til sensom-
mer / høst. Da unngås perioden med mye 
knott. 

Kommer du med bil er det mulig å parkere 
ved Songli eller ved Fjellkjøsvatnet (bom-
veg). Det er også mulig å ta buss til Gjølme 
og gå inn via Fjellkjøsvatnet. En fin gjen-
nomgangstur kan du få ved å ta buss mot 
Snillfjord fredag ettermiddag og ende opp på 
Gjølme ved Orkanger. Gå av ved Djupdals-
tjønna og følg sti opp mot Koksteinen. En tur 
over Koksteinen gir deg samtidig en flott 
utsikt over Grytdalen.

Det er mulig å telte over alt. Melandsøya er 
mye benyttet som teltplass og kan være et 
godt utgangspunkt for turer i dalen. Vi anbe-
faler dette området som teltplass de to net-
tene. Hit er det ca 5 km fra Songli og 
Fjellkjøsvatnet.
Lørdag anbefaler vi å ta en rundtur i dalen. 
Det er mange muligheter. Du kan først ta ned 

Hjemturen mot Orkanger anbefales over 
Bjørndalen og nord og øst for Fjellkjøsvatnet. 
Turen over åsen til Orkanger anbefales etter 
stien om Våmyra og ned til Tunga og Gjølme. 
Her følger du trolig i sporene til kong Sverres 
menn på 1100-tallet. Til Gjølme er det ca 14 
km. Fra Orkanger er det lett å komme seg med 
buss både mot Trondheim og andre steder. 

Kart: 
1: 50 000 Orkanger og 
Snillfjord.

Trond Gilde

Gården ligger høgt og fritt mellom 
Fjellkjøsvatnet og Grytdalen, og er det eneste 
stedet i dalen der den opprinnelige bebyg-
gelsen er bevart der den ble bygget.

Utmarka i den frodige Grytdalen har vært flit-
tig brukt både til setring og til utmarksslått. 
Da Christian Thams på slutten av 1800-tallet 
kjøpte opp eiendommene i dalen for å bruke 
området til jakt og fiske, ble det slutt på dette. 
Noen av de gamle høyløene ble samlet og 
ombygd til jakthytter (Hjortdalsbytta og 
Svarttjønnhytta). Thams bygde et “jaktslott” 
på Songli, der bl.a. keiser Wilhelm har vært 
gjest. Etter krigen overtok staten 
Songlieiendommen med Grytdalen.

Teltleir ved Melandsøya. Foto: Trond Gilde


