
Sylan 
Vår største grensestein, er Sylan spøke-
fullt blitt kalt. Med sine 1762 meter 
ruver da også Storsylen - og Sylmassivet 
for øvrig godt i landskapet. Men når fjell-
folk snakker om Sylan mener de egent-
lig noe mer og enda større. For fotturis-
ten er det blitt betegnelsen på et fjel-
lområde som på norsk side strekker seg 
fra Røros i sør til Meråker i nord og 
omlag tre mil vestover i landet, helt ned 
til Selbu og over mot Haltdalen, og like 
langt østover inn i Sverige. Dette er et 
område hvor turene mellom hyttene 
går i et vidt og slakt landskap stort sett 
uten de store høydeforskjeller. Mens 
fjellmassivene som stiger opp fra vidda 
er flotte omgivelser og gir muligheter 
for spennende turvarianter. Det er stort 
sett ganske kort og lettgått mellom 
hyttene i Sylan. Ca 30 overnattings-kvar-
terer finnes her, omtrent likt fordelt 
mellom svensk og norsk side. Så her kan 
du holde på noen uker og oppleve 
mange varierte turer.  

Sylan er altså et fjellområde som 
er felles for nordmenn og svensker. 
De helårsmerka turistrutene mellom 
hyttene krysser riksgrensen med den 
største selvfølgelighet, og fotturistene 
enser knapt at de beveger fra ett land 
til et annet. For dem er det naturen 
og naturopplevelsen som teller, og 
Sylmassivet er og blir majestetiske fjell 
enten man ser det fra den ene eller den 
andre siden.. Men ellers er det typisk for 
hele det store Sylan-området at lands-
kapet er preget av store vidder og 
forholdsvis myke linjer, avbrutt av fjell 
som reiser seg ende til værs.
  
Store deler av Sylan-områdets vidder 
består av fjellbjørkeskog, myrer og 
vann. Det klart største av vannene er 
Essandsjøen / Nesjøen, som etter opp-
demningen i 1971 fremstår som 
ett av de beste røyevannene i Europa.   

De som ikke har vært i Roltdalen har 
så avgjort en opplevelse til gode. Her 
er man omtrent så langt vekk fra hver-
dagens mas og jag som det er mulig å 
komme. 

Videre er fiskemulighetene meget gode 
i hele området og de som er interessert 
i planter, fugler eller pattedyr vil heller 
ikke dra skuffet hjem - reinsdyr hører 
med til turopplevelsene i Sylan, og fjell-
reven finnes fortsatt noen steder. Når 
vi så legger til at man i Sylan årlig kan 
plukke det man trenger av multer og vel 
så det, burde vel også det være et tips 

om at dette er et fjellområde som er 
vel verd et besøk.

Naturlige startsteder for Sylan: 
Vinsmyr, Vækta i Garbergvassdraget, 
Evjegjerdet (mot Hoemskjølen / Blekåa) 
og Flora i Selbu, Græsligrenda, Ås og 
Stugudal, Sankåvika i Tydal. Hegra, 
Mannseterbakken og Bjørneggen i 
Meråker, Teveldalen og Storlien, Enafors, 
Vålådalen og Bydalen i Sverige.  
Haltdalen, Reitan / Bjørgåsen fjellstue 
og Fjällnäs og Funäsdalen i Sverige.
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Sylan eller Sylene
Kjært barn har mange navn. 
Svenskene kaller dette fjellområ-
det Sylarna. Vi nordmenn har 
brukt Sylane, Sylene og Sylan. 
De to sistnevnte er mest brukt. 
TT bruker vanligvis Sylan, som 
er den skriveformen som i dag 
anbefales brukt. Redaksjonen har 
likevel latt Sylene blitt brukt i de 
beskrivelsene hvor bidragsyterne 
har ønsket dette.


