
Holdninger til vår tilrettelegging i fjellet 
Av Erik Stabell 

En turistforening har mange interesser den skal ta hensyn til, og den har uli
ke kanaler å fremme sine interesser gjennom. Vi skal legge forholdene til rette 
for dem som vil gå i fjellet fra hytte til hytte. Men vi skal også ta hensyn til 
dem som vil gå i områder eller på steder uten tilrettelegging. Og vi må passe 
på så vi ikke ved tilrettelegging og stor ferdsel ødelegger de verdier vi vil at 
folk skal oppleve. 

Norsk sti- og løypeplan (NSL) har som mål å gi retningslinjer for utviklinga 
av tilrettelegginga i fjellturområdene i Norge. Den skal bidra til å fremme 
interessene til fjellfriluftslivet generelt i forhold til andre bruker- og utbyg
gingsinteresser, og den skal utbalansere mellom ulik friluftslivsbruk og diffe
rensiere mellom ulike måter å tilrettelegge eller la være å tilrettelegge på. 

Områdevern med opprettelse av nasjonalparker, landskapsvernområder osv. 
vil være ett av de viktigste bidrag for å beskytte fjellomi-åder mot inngrep og 
aktivitet som kan redusere verdiene for friluftsliv og naturopplevelse. 

De planer kommuner og ulike sektorer legger for arealbruk og utbygging er 
viktige for våre muligheter i framtida til å drive friluftsliv i større fjellområder 
med naturverdiene i behold. Kraftutbygging, vegbygging osv. har gjort store 
innhogg i TTs fjellområder. Planer om hyttebygging, vegbygging, turistutvik-
ling osv. i kommunene ønsker TT ikke skal gå ut over naturverdiene. 

I forhold til slik planlegging fremmer TT sine synspunkter. Her skal vi trek
ke fram noen av de holdningene til videre utvikling av TT's egen virksomhet 
som foreninga har utviklet for sin egen planlegging, som innspill til NSL og 
noen kommuners arealplanlegging. 

I NSL er Trollheimen og størstedelen av Sylene kategorisert som tilrettelag
te fjellturområder med merkete ruter og betjente hytter med god kapasitet, 
Fjellområdene mellom Gauldalen og Neadalføret fra Skardørsfjella via 
Kjølifjella og Samsjøen til Brøttem skal ha enklere tilrettelegging enn dette. 
Gauldalsvidda skal ikke ha tilrettelegging med hytter og ruter. Dette er stort 
sett i tråd med dagens situasjon, og slik TT har ønsket det. Både i Trollheimen 
og Sylene er tilrettelegging med hytter og ruter og turferdselen vurdert å ha 
begrensete konflikter i forhold til naturverdier og andre brukerinteresser. 

TT anser både Trollheimen og Sylene for å være relativt ferdig tilrettelagte 
fjellturområder, der bare suppleringer og justeringer i forhold til eksisterende 
hytter og ruter er aktuelle. TT ser det som viktig at delområder innen fjellom
rådene som er relativt urørt av tekniske inngrep og stor ferdsel, beholdes uten 
hytter og ruter. Slike delområder finnes i begrenset grad i de to fjellomiådene. 
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** Trollheimen: 
For Trollheimen er disse mål satt opp for inngrepsfrie områder og aktuelle 

hytter i et foreløpig notat for egen planlegging og som innspill bl.a. til kom
muneplaner. De påtenkte hytteplasseringene ble også meldt inn til arbeidet 
med NSL. *̂ 
• Det er ønskelig å opprettholde uten tilrettelegging den eiteste store delen av 

Trollheimen som er uten ruter og hytter og som også fortsatt har begrenset 
med lokal aktivitet: Vestre Trollheimen inkludert Vindøldalen og Romådalen. 
(TT har hatt kvarteravtale på setre i Vindøldalen, og har hatt planer om eta
blering av hytte her, men Ønsker at området skal være uten hytter og ruter. 
Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) har halt ei rute i Romådalen. 
Denne har ikke vært vedlikeholdt på ca 20 år og bør ikke tas opp igjen.) 

• Følgende områder, rygger og dalfører ser TT det viktig å beholde uten til
rettelegging med hytter og ruter: 
- Massivet Blåhø - Svarthetta - Geithetta, 
' Neådalen - Storbekkhøa - Neådalssnota og 
- Fjellryggen lenset - Kråkvasstind - Storsalen - Giklingdalen 
TT har diskutert merking av ruter gjennom noen av disse områder, men 
mener dette er av de begrensete delområder som fortsatt må beholdes uten 
merking og hytter. 

• TT ser det som ønskelig å etablere et selvbetjent kvarter i området mot 
Rindal langs ruta mellom TroUheimshytta og Rindal for å forkorte de 3 tvil 
lange turene fra Ritidal mot TroUheimshytta og mot Jøldalshytta. Området 
er fra før aktivisert med privat hyttebygging og stor lokal utfart. Kommunen 
har tatt initiativ for å få etablert hytte her. 

• Etablering av et selvbetjent kvarter med rutenett i Blåøret-området har vært 
diskutert. Målet vil være: 
- å "ifmlemme" dette allerede fra før mye aktiviserte området ifjellturom-
rådet Trollheimen, 
- å få en god forbindelseshytte fra Oppdal tettsted / kommunikasjonsknute
punkt mot Trollheimen og 
- å opprette en forbindelse mellom Trollheimen og et evl. gjenopptatt rute
nett i Orkelsjøtraktene. 
TTserpå området som aktivisert og mener det bør innlemmes i rute- og hyt
tenettet i Trollheimen. 
TT har også sagt noe om andre anlegg og aktiviteter, bl.a. veganlegg i 
Trollheimen: 

• Det er ønskelig å se på veger og anlegg som ble gjennomført i forbindelse 
med kraftutbygging fra 60- tU 80-tallet for å redusere anleggenes skade
virkninger, .skjemmende utseetide og unødvendig motorisert ferdsel. Det 
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gjelder bl.a.: 
- Gjevilvatnet ved Osen og langs Festa, 
- Storli - Tovatna, 
- Gråhaugen-otnrådet, 
- Vindøldalen og 
- nedre del av Romådalen. 

• TT ser et særlig behov for å få en samordnet plan for tilrettelegging, "opp
rydding" og reparasjon i forhold til inngrep i området Gjevilvasshytta -
Raudøra - Håmårsetra. Området preges av skjemmende veganlegg, parke-
ringsflater, gjerdeoppsetting, unødvendig bilkjøring langt innover osv., og 
har ved dette tapt vesentlige kvaliteter. Planen tnå søke å klargjøre tiltak for 
å rette på dette og få en god fotvaltning av området for framtida. 

Sylene: 
For Sylene har foreninga meldt inn til arbeidet med NSL behovet for å knyt

te Sylene sammen med Femundsmarka ved ei hytte mellom Stugudalen og 
Brekken / Vauldalen. Det er også meldt inn et ønske om å kunne utvikle en 
forbindelse av enklere standard, f.eks. med enkel merking og små ubetjente 
hytter mellom Kjøli-traktene og Brøttem langs ryggen mellom Gauldalen og 
Neadalføret. 

TT har ennå ikke utviklet like klare mål for Sylene som vi har gjort det for 
Trollheimen. Men tar vi utgangspunkt i dagens tilrettelegging, besøksstatis
tikk, retningslinjer for vintermerkemetoder, naboskapet med den omfattende 
tilrettelegginga på svensk side av grensen, nasjonalparkplanene for 
Roltdalstraktene og verneplanene for Sylene og Rien-Hyllingen-omiådet, kan 
det være aktuelt å tenke seg 4 soner med litt ulik tilrettelegging: 
• Sentrale Sylene med større betjente hytter og enkel, men god merkestan-

dard tilpasset den svenske tilrettelegginga. 
• De vestlige delene av Sylene med Roltdalen som kjerneområde med 

enklere tilrettelegging, selvbetjente hytter, men med Schulzhytta som 
betjent hytte med særlig miljøtilpasset drift. 
Området Stugudalen - Skardørsfjella - Vauldalen med bare tilrettelegging 
av en forbindelsesrute mellom Sylene og Femundsmarka og en ny selvbe
tjent hytte, ellers uten tilrettelegging. 
Fjellområdet mellom Neadalføret og Gauldalen utviklet med enkel mer
king fra ruta Stugudalen - Vauldalen til Brøttem og et par små ubetjente 
hytter, ellers uten tilrettelegging. 

Slike prinsipper for tilrettelegging og skjerming av områder i Sylene burde 
både tilfredsstille lokale ønsker om litt mer reiselivtilpasset friluftslivsutvik-
ling i sentrale Sylene og de planer det er for områdevern. 
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På samme måten som for Trollheimen, vil TT også for Sylene være opptatt 
av at inngrep, aktivitet og ferdsel fra andre brukergrupper og utbyggere 
begrenses og styres slik at naturomi-ådene ikke blir redusert for friluftslivet. 
Og foreninga vil være opptatt av at det kan gjøres forbedringer i forhold til 
eksisterende uheldige anlegg og virksomhet. 
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