
Trollheimen «utenom sesong» 
Av ERIK STABELL 

I løpet av de første årene blir det etablert selvbetjente kvarterer for 
bruk utenom de betjente sesongene, påska og sommeren, på de fleste 
hyttene i Trollheimen. Selvbetjeningsnettet vil bestå av: 

Jøldalshytta: Selvbetjeningskvarter planlagt ferdigstiU høsten 1990 
med ca. 15 senger. 
Trollheimshytta: Selvbetjent kvarter ferdigstilt vinteren 1989 med 12 
senger. 
Kårvatn: Eksisterende selvbetjente kvarter med 18 senger. 
Innerdalen: Nytt privat kvarter tilgjengeUg hele året, ferdig i 1989. 
Bårdsgården: Eksisterende selvbetjent kvarter med 20 senger. 
Gjevilvasshytta: Påtenkt utvidelse av lillehytta «Tippen» til et 4-sengs 
enkeU ubetjent kvarter, ferdigstillelse ikke fastlagt. 

Det er den samlete jubileumsgaven som foreninga fikk i 
forbindelse med lOO-års-jubUeet i 1987, som nå altså brukes til 
bygging av selvbetjente kvarterer på Trollheimshytta og Jøldalshytta. 

Ved åpninga av dette komplette nettet av selvbetjente kvarterer 
utenom sesong, blir det nye muligUeter for å gå fra hytte til hytte i 
Trollheimen hele året. 

Noen forhold er det verdt å vite om for dem som drar til 
TroUUeimen høst, vinter og vår. 

Forsommer og høst 
Endel av de bruene der sommerrutene krysser elver og bekker, legges 
ut hver forsommer og tas inn igjen på høsten. Det gjelder bl.a. noen 
bruer fra Jøldalen mot Svartådalen. Det gjelder også «Saubrua» der 
ruta fra TroUheimshytta mot TroUhetta krysser Svartåa, men her 
finnes alternativ bru rett nedenfor. Bare i flomperioden på våren og 
ved stor nedbør på høsten vU dette skape problemer. 
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Vinter 
Det er en permanent staket passasje i Trollheimen, overgangen over 
Svarthamran mellom Gjevilvasshytta og TroUheimshytta. Denne 
passasjen og noen flere passasjer kvistes i forbindelse med påska. 

For mange ruter bør du unngå å følge sommerstiene på vinterturer: 

Gjevilvasshytta — Jøldalshytta: Følg opp Gjørdøldalen istedenfor å 
følge stien opp i Ua under Tyrikvamfjellet. 
Gjevilvasshytta — Trollheimshytta: Vinterruta går over Falkfangerhøa 
og Svarthamran nord for Blåhø, passasjen over Svarthamran er 
permanent staket. 
Jøldalshytta — Trollheimshytta: TroUhetta og Svartådalen bør ikke gås 
vinters tid (østtoppen på TroUUetta kan gås). Rutene om Finnskardet 
og om Åkerdalen og nord for TroUhetta anbefales som alternativer til 
Geithetta. 
Kårvatn — Innerdalen: Beste rute går om Snekkerdalen, vest for 
SnøfjeU. 
Kårvatn — Bårdsgården .Ruta om Gammelseterdalen bør ikke gås 
vinters tid. Alternative ruter finnes om Neådalen men du må da turen 
om munningen av Naustådalen og over Knubban for å komme opp i 
Neådalen. 
Innerdalen — Fale: Ruta må ikke gås om vinteren. 
Innerdalen — Bårdsgården: Det er et rasfariig sted inne ved Porten i 
Innerdalen. Ruta om Langevatn bør ikke gås i rasfarlige perioder, 
eller ved særlig harde forhold i fjellet. 
Bestigning av Snota: Vinterrute tar vestover fra høgde 1 046 (se kart) 
og runder opp rampe, etterhvert sørover, tU platået innunder breen 
(høgde ca. 1 320). Herfra følges igjen sommerruta. 

Generelt gjelder at en må holde seg unna bratte skraller med store 
snøansamlinger når forholdene er særlig rasfarlige. Noen rasfarlige 
passasjer kan nevnes spesielt: 

- Innerst i Folldalen på ruta mellom TroUheimshytta og Bårdsgården 
kan det går ras fra Storlifjellet (rasrenna er tydeUg ned gjennom 
skogen). 

- I Porten på ruta opp Innerdalen kan det gå ras fra Storsalen. 
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gjelder bl.a. ved osen av Gjevilvatnet og på vestsida av Gråsjøen, ca. 
1 km fra demningen. Ved vanninntaka innerst på sørsida av 
Gjevilvatnet og i østenden av Tovatna kan det også være usikker is. 

I Kari H. Brox' bok om Trollheimen er det gjort mer utførUg greie 
for vinterrutene. Her kan du også lese mer om hvilket vell av 
turmuligheter det er i denne fjellverden, kanskje særUg vinters tid. 
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Fra Svarthamran der den litt vanskelige passasjen er permanent staket. 
ERIK STABELL 

- Innerst i Litj-Svartådalen på ruta om Finnskardet bør en holde midt 
etter dalbunnen ved oppstiginga tU Finnskardet. 

Vær også oppmerksom på elvejuv og åpne elvepassasjer. Et par 
punkter kan nevnes: 

- Når du kommer ned Slettådalen mot TroUUeimshytta, så hold ut til 
høgre heU nede der dalen munner ut i FoUdalen. Elva renner her ut 
i Slettåfossen. 

- På ruta mot Jøldalshytta fra Finnskardet, hold til høgre der 
Litj-Svartåa renner ut i en foss ytters i dalen. 

(Boka kommer i vår (1989) ut i nytt revidert opplag. Red). 

1 forbindelse med vassdragsreguleringer kan både Gjevilvatnet, 
Angardsvatnet, Tovatna, Gråsjøen og FoUsjøen Ua oppsprukket is. 
Det kan også være svak is på vatna. Gjevilvatnet fryser ofte meget 
sent tU, spesielt den indre delen. Den fryser ofte ikke tU før på 
etterjulsvinteren. Det betyr at isen i den indre del av vatnet kan være 
meget svak langt utover vinteren. Noen av de regulerte vatna har 
også områder der det slippes ut vatn hvor isen kan være utrygg. Det 
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