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mot toppen. Velg rute etter hvor-
dan forholdene er og taulagets lyst 
og evne. Her er det muligheter for 
å gå varierte turer i brefallet, også 
litt breklyving. Toppen av Kongs-
krona kan nås ved å gå opp breen 
innunder toppen av Dronning-
krona og nordvestryggen fram til 
toppen eller via brefallet øst for 
topplatået. Utsikten fra det flate 
topplatået er eventyrlig ned i 
fjordene og ut mot kysten og 
havet. Fortsett ryggen mot øst fra 
toppen og langs ryggen fram til 
toppen av Nebba. Ned fra bandet 
vest for Nebba kan du ta nordover 
så nordøstover bratt ned bre, fjell 
og ur direkte til Grasdalen. Her er 
bratte partier både på snø og bar-
mark, så vær oppmerksom! En 
lettere retur er å ta framover på 
vestsida av Tunga. Turen kan også 
legges på sørsida av Nebba, om 
Kleiva og bandet mellom 
Grasdalen og Grønvatnet. 

Om taulaget fortsatt ikke har fått 
nok av flotte utsikter, anbefales å 
ta av fra bandet mellom Kongs-
krona og Nebba, krysse over 
Vinnu-fonna mot sørvest og gå ut 
på Furunebba. Herfra går det 1500 
meter rett ned til bunnen av 
Sunndalen. 

Dronningkrona 
Ta opp fjellet og etterhvert inn på 
breen inn-under Hesten. Utforsk 
breen på veg opp. Ta opp til ryg-
gen rett sør for Sandvikhaugen og 
følg denne de to km sørover til 
toppen. Ved varden ender ryggen i 
bratt stup mot Kongskrona. Med 
litt klatreerfaring og utstyr er det 
greitt å klatre opp til Dronning-
krona fra sør. Nedfiring (rapell) 
gjør at turen opp til Dronning-
krona kan kombineres med tur i 
brefallet under. Eller turen ned tas 
samme veg som opp. 

Til Kongskrona 
og Dronningkrona 
Brehelg i Vinnufjell 
aaaaab
Vinnufjell ved Innerdalen er Midt-Norges 
lettest tilgjengelige område for varierte 
breturer. Vinnufjell er nabo til Skarfjell 
og den ville Trolla-ryggen i øst. Vinnufjell 
domineres av toppene Kongskrona og 
Dronningkrona som begge rager såvidt 
over 1800 m. Turene på breene forutsetter 
breutstyr, breerfaring og at en går i taul-
ag. Tidlig på sommeren er det mye 
snø på blåisen. Da ligger vanligvis bare 
de nedre deler av brefallene bar. Det gir 
begrensete blåismuligheter, men gjør det 
lettere å gå turene opp mot toppene. 
Forholdene varierer mye fra år til år.  
Grasdalen mellom Vinnufjell og Skarfjell 
er beste utgangspunkt for turer i breene. 
Her anbefales to dagsturer som en 

introduksjon til området. Mulighetene 
er mange flere. Vi viser bl a til DNT 
fjellsports brefører for Norge. Barn fra 
ca 12 års alder kan godt være med på lette 
breturer. 

Det anbefales å komme seg inn til "base-
camp" i Grasdalen i løpet av fredag kveld. 
Fra riksvegen forbi Ålvundeid kjører en de 
ca 10 km inn til parkeringsplassen nedenfor 
Nerdal. Forbi Ålvundeid går bussene mellom 
Kristiansund og Oppdal. Følg vegen noen 
hundre meter mot Innerdalen forbi gården,
ta til høgre i første kryss og følg vegen over 
jordene fram til brua. Stien tar opp på
 venstre side av elva fra Grasdalen. Stien 
kan være utydelig noen steder. Regn med 
1-2 timer på fotturen opp i dalen, ca 600 m.
I området ved Virumsetra finnes fine telt-
plasser, men vis respekt og legg teltleiren 
godt unna setra. 

Kongskrona og Nebba 
Ta opp ura i Botn og inn på breen som ender 
opp mot Kongskrona. Bekkene både i 
Grasdalen og ned fra Botn kan være van-
skelig å krysse tørrskodd. Det er mange valg-

Leir i Grasdalen innunder Vinnufjell.  Foto: Trond Gilde

På tur opp gjennom Vinnufjellbreen.  Foto: Trond Gilde

Statens kartverks kartblad Sunndalsøra, målestokk 1:50 000, er nødvendig 
for turer i Vinnufjell.
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Skarfjell og Trolla
Grasdalen er også et godt utgangspunkt for 
klatre- og kliveturer i Skarfjell og Trolla. 
Dette er først og fremst klatrefjell. Men det 
er mulig for erfarne fjellfolk bl a å ta seg opp 
på Skarfjell uten sikringsutstyr. Dette er en 
bratt tur. Fra Virumsetra går en opp en 
tydelig renne som peker opp mot Skarfjell. 
Øverst i renna har en i ca 1300 m høgde 
pinaklene Jutulgubben og -kjerringa, som er 
fine å klatre, på venstre side, mens en til 
høgre kan fortsette videre opp nordvest-flan-
ken av Skarfjell. Fra stortoppen kan en evt 

Det er utsikt rett 
ned i Sunndalen 
fra Frunebba. 
Foto:Trond Gilde

fortsette videre østover mot midttoppen 
(1620 m) og sørtoppen (1555 m). Herfra får 
en et fint inntrykk av den kvasse Trolla-
ryggen. Ta ned samme veg. 

Det vises ellers til Norsk tindeklubs klatre-
fører for Innerdalen. 

Kart: 
1: 50 000 Sunndalsøra (Romfo for tur mot 
Skarfjell) 

Erik Stabell
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