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Det gamle rutenettet i Orkelsjøtraktene: 
I fjellområdet mellom Kvikne, Folldalen 
og Oppdal var det tidligere et velutviklet rute-
nett med seterkvarterer. Borkhussetra 
og Flåmsetra var blant disse. Orkelsjøhytta 
utgjorde en betjent turisthytte i dette 
systemet, drevet av Røtvei-familien på 
Sjøsetra. TT kjøpte hytta i 1927. Den ble 
utbedret og bygget om til selvbetjent drift i 
1983 etter å ha vært stengt noen år. Fortsatt 
tar noen av seterkvarterene imot gjester. Og 
forsatt er de gamle merka rutene over mange 
strekninger lette å følge, selv om de ikke er 
vedlikeholdt på noen år. Det er ønsker, men 
ikke konkrete planer om å ta opp igjen et 
hytte- og rutenett i området.  

TUR  T24  2-4 dager

Orkelsjøhytta. Foto: Pål Theodorsen
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sørøst, over Taraldshøa og fram til Litjinn-
sjøen. Her er du framme på kanten av dalen. 
Med fine snøforhold er det et flott nedrenn 
langs traktorvegen ned mot Yset  Ta bru over 
Orkla og fram til hotellet som ligger ved riks-
vegen der denne krysser Ya. Turen hit er knapt 
30 km. På hotellet bør det være mulig å få 
stelle seg og få noe mat. Det går ikke busser i 
helgene gjennom Kviknebygda. Spør på hotel-
let om skyss-muligheter f eks fram til Ulsberg 
hvor buss og lokaltog stopper eller Berkåk der 
de fleste tog stopper. 

Det er også kortere turer ned fra Orkelsjøhytta. 
Kortest er det å ta over til Oppdal, vel 15 km. 
Eller du kan følge daldraget nordover og ta 
ned til Fagerhaug ved riksvegen, ca 20 km, og 

Vinterhelg i 
Orkelsjøtraktene
Gjennomgangstur fra Kongsvoll til 
Kvikne (eller Oppdal) 
Turen har lange dagsmarsjer. 
Det er ikke merka ruter.
❄❄❄❄c
 
Fjellene mellom Oppdal og Kvikne er 
mye brukt som lokalt turområde, men her 
fungerer ikke lenger det gamle rutenettet 
mellom seterkvarterene som var i funks-
jon sommers tid fram til 1960-tallet. Den 
vesle og trivelige Orkelsjøhytta ligger her 
fra denne tida. Vi anbefaler en vintertur 
fra Kongsvoll til Orkelsjøhytta og videre 
over til Kvikne eller ned til Oppdal. Dette 
er et flott skiterreng for dem som liker 
lange, slake fjellstrekk. Men her er krev-
ende å orientere i dårlig sikt. Her er ikke 
alltid greie daler og rygger å følge.

Noen av togene på Dovrebanen stopper på 
Kongsvoll, de fleste på Hjerkinn en mil leng-

er sør. Skyssmuligheter fra Hjerkinn kan 
ordnes av Kongsvold Fjeldstue, betjent, 
privat, når du tar kontakt om overnatting. 
Bergensekspressen (Trondheim - Bergen) og 
Trønderekspressen (Oslo - Gjøvik - Otta - 
Trondheim) har daglige ruter over Dovrefjell. 
En overnatting på fjellstua er en opplevelse 
i seg selv, både det velholdte bygnings-
anlegget, matstellet og drifta ellers. 

Vi tar opp på fjellet bak fjellstua og passerer 
Knutshøa på sørsida. Vi tar om Heimtjønna 
fram til hestesetra Bekkelægret. Vi fortsetter 
over Elgsjøen og skrår opp til skardet nord 
for Store Elgsjøtangen. Herfra kan vi ta 
nordover og ned til Grønøysetra og følger 
dalen nordover. Eller vi kan runde på vest-
sida av dalen ned til Leirtjønna og herfra 
skrå ned i dalen nærmere Store Orkelsjøen. 
Orkelsjøhytta, selvbetjent, TT, ligger på 
vestsida i nordenden av vatnet. Turen hit er 
ca 35 km.  

Vi anbefaler å legge turen til Kvikne mot 
Yset, der Kvikne fjellhotell ligger. Gå mot 
nordøst innover dalen mot nordsida av Store 
Orkelhøa. Ta over nordryggen av Vesle 
Orkelhøa, framover Flomhøgda og renn ned 
på det oppdemte Innerdalsvatnet. Ta opp mot 

få skyss herfra til Oppdal eller ta buss herfra. 

Sommer: 
Denne helgeturen er også fin å gå sommers 
tid, men det er lange dagsmarsjer og bare på 
noen strekninger stier å følge. Da anbefales å 
starte opp gjennom Knutshøene og ta ned på 
Heimtjønna. Litt kortere og en god del lettere 
blir dagsetappen hvis du ordner med skyss ned 
til der Vårstigen tar opp, følger denne i starten, 
skrår opp østover og tar inn dalen med 
Vårstigsetrene og kommer inn til Elgsjøen 
over Vesle Elgsjøtangen. 
Mot Kvikne anbefales å ta mot sørøst og runde 
Store Orkelhøa på sørsida og dra ned til 
Orkelsjølægret i nordenden av Vesle 
Orkelsjøen. Ta herfra rett øst i slakt lettgått 
fjellterreng fram til Dølvadfjellet. Ta ned i 
dalen på nordsida av Storinnsjøen og fram til 
Storinnsjøvangen. Følg den gamle traktor-veg-
en mot nordøst mot Litjinnsjøen. Snart er du 
oppe i lia høgt over dalen. Vegen tar bratt ned 
i dalen. Også sommers tid er det kortere vari-
anter ned til Oppdal, merka rute, 5 t, ca 15 km, 
eller ned til Fagerhaug, ca 20 km.  

Kart: 
1:50 000 Snøhetta, Einunna, Innset, (Oppdal) 
og Kvikne. 

Erik Stabell

Innerdalsmagasinet: 
Innerdalen er en del av den store Orkla-
utbygginga. Innerdalsutbygginga ble 
gjennomført i begynnelsen av 1980-årene. 
Innerdalsvatnet er et kunstig magasin. 
Det demmer opp en tidligere frodig seterdal 
med 12 setre, store arealer med god dyrkajord 
og et meget rikt område for fugl og planter. 
Det gikk tapt et område med særlig store 
natur-, landbruks- og kulturlandskapsverdier. 
Det sto stor strid om utbygginga på slutten 
av 1970-tallet og det var til slutt 
konfrontasjoner mellom demonstranter og 
utbyggere / politi sommeren 1980. Vatnet fra 
magasinet overføres nå til Botnan kraftverk 
som ligger 1,5 mil nedenfor Yset.


