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HYTTENE OG TIL TURMÅL I TROLLHEIMEN 
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Sommer: 

1. Festa bru - Gjevilvasshytta 
2A. Gjevilvasshytta - Bårdsgården, langs Gjevilvatnet 
2B. Gjevilvasshytta - Bårdsgården, over Okla 
3A. Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, over Mellomfjell 
3B, Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, om Svarthamran og Slettådalen 
3C. Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, om heimre Gjevilvasskam 
3D. Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, om midtre Gjevilvasskam 
3E, Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, om indre Gjevilvasskam 
3F. Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, langs Heimre Gjevilvasskam. over midtre 

og indre kammen, langs Storiifjellryggcn og ned i Fossådalen 
4. Blåhø fra Gjevilvasshytta, om Kamtjern 
5A. Gjevilvasshytta - Jøldalshytta 
5B. Gjevilvasshytta - Jøldalshylla, om Svarthamran og Svarthetta 
6A. Nerskogen (ved Ånegga) - Jøldalshytta 
6B. Nerskogen (ved Fjellheim) - Jøldalshytta 
7, Grindal/Jølhaugen - Jøldalshytta 
8, Resvatnet - Jøldalshytta 
9, Svarthetta fra Jøldalshytta 
I OA. Jøldalshytta - Trollheimshytta, over Geithetla 
lOB. Jøldalshytta - Trollheimshytta, om Svartådalen 
lOC. Jøldalshytta - Trollheimshytta, over TroUhetta 
lOD. Jøldalshytta - Trollheimshytta, om Rinnvatna 
1 IA. Gråhaugén - Trollheimshytta, over Bossvasshøgda 
I IB. Gråhaugén - Trollheimshytta, langs Gråsjøen 
l i c . FoUsjøen - Trollheimshytta, om fjellet øst for Gråsjøen 
12, Snota fra Trollheimshytta 
13A. Trollheimshytta - Bårdsgården, om Folldalen 
I3B, Trollheimshytta - Bårdsgården, over Mellomfjell 
I3C. Trollheimshytta - Bårdsgården, over Neadalssnota 
I4A. Trollheimshytta - Kårvatn, om Naustådalen 
14B, Trollheimshytta - Kårvatn, om Romådalen 
15A, Kårvatn - Bårdsgården, om Tovatna 
15B. Kårvatn - Bårdsgården, om Neådalen 
16. Kårvatn - Innerdalen 
17. Innerdalstårnet fra Innerdalen 
18A. Fale i Sunndalen - Innerdalen, om Giklingdalen 
18B. Fale i Sunndalen - Innerdalen, om Tverrådalen 
19, Nerdal - Innerdalen 
20A, Innerdalen - Bårdsgården, om Innerdalen 
20B. Innerdalen - Bårdsgården, om Langevatnet 
20C. Innerdalen - Bårdsgården. om Renndalskamman og Kringlehøa 
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ViiBter: 

VI. Festa bru - Gjevilvasshytta 
V2. Oppdal - Gjevilvasshytta, over Blåøret 
V3A. Gjevilvasshytta - Bårdsgården, langs Gjevilvatnet 
V3B. Gjcvilvasshvtta - Bårdsgården, over Okla 
V4. Gjevilvasshytta - Trollheimshytta, over Svarthamran 
V5. Storhornet .fra Gjevilvasshytta 
V6. Blåhø fra Gjevilvasshytta 
V7. Gjevilvasshytta - Jøldalshytta 
V8. Nerskogen (ved Flåsetra) - Jøldalshytta 
V9, Oppdal - Jøldalshytta, om Blåøret. Eldåa og Nerskogen 
VIO, Jølhaugen - Jøldalshytta, 
Vi l . Resvatnet - Jøldalshytta 
V12. Rindal -Jøldalshytta 
V13A, Jøldalshytta - Trollheimshytta, om Rinnvatna 
V13B. Jøldalshytta - Trollheimshytta, om Finnskaret 
V13C, Jøldalshytta - Trollheimshytta, om Svarthamran 
V14. Trollhettas østtopp fra Jøldalshytta 
VIS, Jøldalshytta - Bårdsgården, om Svarthamran, vest for Blåhø, om 

Fageriitjønna og Hyttdalen 
V16. FoUsjøen - Gråhaugén - Trollheimshytta 
V17. Rindal - Trollheimshytta 
V18. Snota fra Trollheimshytta 
V19. Trollheimshytta - Bårdsgården 
V20. Trollheimshytta - Kårvatn 
V21, Kårvatn - Innerdalen 
V22, Nerdal - Innerdalen 
V23, Innerdalen - Bårdsgården 
V24. Neadalssnota fra Bårdsgården 
V25. Kråkvasstind fra Bårdsgården 

1 denne ruteoversikten tar vi med beskrivelser av alle de vardete sommerrutene og 
de vanligste vinterrutene mellom turisthyttene og kvarterene i Trollheimen. Noen 
andre fine turer mellom hyttene og noen toppturer blir også omtalt. Fremstillingen er 
delt i en sommerdel og en vinterdel. 

Ved disse rutebeskrivelsene ønsker vi å gi kortfattete opplysninger om hver enkelt 
av de vardede sommerrutene og de vanligste vinterrutene. Samtidig ønsker vi å gi 
ideer og inspirasjon til dem som vil søke utenfor disse rutene ved å fortelle om en del 
andre turmuligheter. Fordi kartene over Trollheimen nå er så gode, velger vi å legge 
større vekt på å si noe om hva som er spesielt ved de enkelte rutene, gi opplysninger om 
lende, vegetasjon, utsikter, trivelige steder osv., fremfor å lage en nøyaktig beskrivelse 
av hele ruten. For sommerrutene har vi for hver rute angitt et tidsforbruk tilsvarende 
det som normalt brukes på turen med rolig tempo uten lange raster. Vinters tid vil føret 
være avgjørende for tidsforbruket, så her er oppgitt lengde pS ruten (målt på kartet 
langs ruten). Del er også antydet hvor tung ruten er. De aller fleste vardete sommer
rutene og de vanligste vinterrutene kan under vanlige forhold gås av alle som er i 
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rimelig god form. En del av de andre rutene som er beskrevet, kan være for lange eller 
for luftige for noen, 

I beskrivelsene har vi omtalt hvilke ruter som har luftige partier. De som har litt 
erfaring i kartlesing, kan selv lese seg fram til hvor tunge turene er. 

Passasjen på vinterruta over Svarthamran mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta 
er permanent vinterstaket. Forøvrig kvistes rutene mellom Gjevilvasshytta, 
Jøldalshytta og Trollheimshytta fra før påske. Det kan hende staking eller kvisting 
over kortere strekninger kan være blåst ned eller dekket av dype snøfonner. 

Derfor er det viktig at skiløperne, særlig i dårlig vær, følger med på kartet, også når 
de går turer etter kvisting og staking. Da vJI de eventuelt kunne ta seg fram videre elter 
kart og kompass eller finne tilbake til stakingen de kom fra. 

KRYSSING AV ELVER OG BEKKER 

Etter de merkete rutene er det satt opp bruer der vading kan by på problemer. Ellers 
kan de fleste elver og bekker vanligvis hoppes eller steingås, Noen må vades. Bare ved 
helt spesielt mye regnvær eller snøsmelting vil del være så høy vannstand at elver og 
bekker er strie å vade. Ved noen elver og bekker er det organisert utsetting av stokker 
ved hver bredd som du kan ta med deg og støtte deg på ved vading. Sett stokken fra deg 
på fastlagt sted! 

KART 

Alle turbeskrivelsene er knyttet til kartene i målestokk 1: 50 000 fra Statens 
Kartverk, som også er utgitt som spesielt turistkart i målestokk 1: 100,000. Alle 
navnene som er brukt i beskrivelsene står på disse kartene. Dersom du begir deg ut i litt 
brattere terreng utenfor de vanlige rutene, og har behov for å lese deg nøyaktig fram 
etter kartet, kan kartet i målestokk 1:100.000 bli for smått å lese, så du bør bruke 1:50 
000-karlene. Alle aktuelle kart får du kjøpt på TT-kontoret, 

Trollheimen dekkes av turistkartet Trollheimen i målestokk I: 100 000 og av 
kartene 1420 1 Snota, 1420 II Romfo, 1520 III Oppdal og 1520 IV TroUhetta i 
målestokk 1: 50 000. 

KOMMUNIKASJONER 

Den aller vanligste starten på turer i Trollheimen er å dra fra Oppdal inn til 
Gjevilvasshytta. Men det er mange andre fine utgangspunkter. 

Trollheimen kranses av jernbanen og riksveier med gode kommunikasjoner: E6/ 
Dovrebanen gjennom Oppdal og Rennebu i sør-øst, som trafikkeres med buss og tog, 
riksveg 16 gjennom Sunndalen i sør med bussen Oppdal - Sunndalsøra - Kristiansund, 
riksveg 65 gjennom Surnadalen i nord med bussen Trondheim - Orkanger - Rindal -
Surnadal - Krisfiansund og riksvei 700 i øst gjennom Orkdalen med bussen Orkanger 
- Berkåk, 

ADKOMSTER 

Sommers tid er det kjørevei helt fram til Gjevilvasshytta (bomvei, parkeringsplass), 
Bårdsgården og Kårvatn. For turer inn til Jøldalshytta kan du kjøre fra Ånegga (tidl. 
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Flåsetra) på Nerskogen inn til Rishaugsetra (bomvei, parkeringsplass), kirka på 
Nergkogen til Minilla (bomveg , parkeringsplass), fra Grindal/ Nerskogveien til 
Jølhaugen (bomvei, parkeringsplass) eller til Resvatnet (parkeringsplass). Skal du inn 
til Trollheimshytta. kan du kjøre fra Surnadalen Inn til Gråhaugén (bomvei, 
parkeringsplass). Det går også bomvei et stykke innover Vindøldalen vest for 
Folldalen, Til Innerdalen kan du komme ved å kjøre opp fra Ålvundeid til Nerdal 
(parkeringsplass). ^^ 

Om vinteren er det kjørevei inn til osen på Gjevilvatnet (bomvei, parkering). 
Bårdsgården og Kårvatn, Veiene over Nerskogen og Resvatnet er brøytet, og det er 
parkering ved Ånegga (tidl, Flåsetra) og ved Resvatnet for turer inn til Jøldalshytta. 
Veien til Jølhaugen holdes ofte åpen i påska. Veien til Gråhaugén er de fieste år brøytet 
bare til demningen på FoUsjøen (bomvei, parkering). Veien til Nerdal (parkering) mot 
Innerdalen er brøytet. 

Vanligvis kan Gravbekken steiiigås, men del hender at bekken går såpass stri at den må 
vades. 
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