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Middels lang vintertur i Malvikmarka 

Kuset - Slåttkjølen - Stavsjøfjellet/ -Hommelvik 
15 km, i og utenfor løype. Slakt, men med muUghet for spenstig variant. 

På ski fra Jonsvannet fil Trondheimsfjorden langs åser og myrdrag nordvest for veien 
mellom Jervan, Vikhammervollen, Bakken og Hommelvik. 

Homtnelvik 

Kart: Turkart Malvikmarka. 1 25 000. Del
vis dekning av o-kart. Se oversiki på side 
56/57, 

Adkomst: Buss til Kuset. Dåriig forbindelse i 
helgene, bedre på ukedagene. 

Turen: Kuset (150 m) ligger der veien inn til 
Hcrjuan tar av fta veien langs Jonsvalnels øst
side. Vi skal opp i åsen i retning Hcrjuvalnel 
(281 m) og har lo muligheler: Enten langs 
kjøreveien ca. 2 km østover og opp fra Lisbet-
vollen, eller langs hovedveien vel 2 km videre 
sørover og opp fra Øydal. 

Fra LisbelvoUen går det en skogsvei sørvest
over under Middagshaugen, Vi følger denne 
til en brå sving hvor veien dreier øst opp mot 
toppen. I svingen tar vi av veien og går sør
østover langs myrdrag inn til Herjuvatnet. 

Den alternative veien fta Øydal er slakere og 
mer åpen, og følger jordene oppover og øst
over fra gården. Vi går skogsbilveien fra 
skogkanten over jordene og innover lil Starr-
myra. Istedet for å gå utpå Herjuvatnet, kan 
du følge en skiltet natursti fra myra og opp til 
Støttingsåsen hvor det er fin ulsikt over 
terrenget for resten av luren. 

Fra Herjuvannet (alt. Støttingsåsen) følger vi 
samme linje som Jøvrarennet, del er ofte opp
gått løype her. Videre tii Ålvasskjølen og sør
over lil Ålvalnet (265\yi). Herfra østover og 
opp dalen og inn smal kløft mot sør. Vi følger 
Lomtjønnmyrin og krysser Husmyra lil vi står 
ved foten av Slåttkjølen, på kjøreveien (295 
m) fra Vikhammervollen til Hønslad. Veien, 
om vinteren skiløype, passerer Vulusjøhytta 
med servering i helgene (se tur JV4), Vi skal 
ikke dit, og følger skiløypa østover. Den går i 
underkant og nord for toppen av Slåttkjølen, 
Vi unner oss å gå av løypa og svinger oss opp 
til loppen fra sørvest. Her passer del å rasle 
mens vi nyter utsynet mot fjorden og bygda i 
nord og JervfjeUet i sør. I nordøst lokker Stav
sjøfjellet: Vi omgår ulendet østover ved å gå 
nordover fra toppen og tilbake på løypa igjen 
som slynger seg trygt ned lil Vulusjødalen og 
Lokmyra, Traseen følger skogstraklorvcicn 
østover til Kringelmyra (245 m) og tar opp 
dalen til Kvilmåssåbergel og Skarpåskjølcn 
(285 m). Løypene i området her er knyttet til 
Jervskogen skisenter og holder "god riksvei-
standard". 

Er føret for skarpt for turer i bratt terreng eller 
tiden knapp, kan man heifra komme raskt fil 
ned lil Stavsjøen og Hommelvik og med buss 
eller tog til byen, se rule JV4. 

Vi skal oppsøke Stavsjøtjelict (ca. 340 m), 
med dramatiske stup og ny utsikt. Fra 
Skarpåskjølcn holder vi nordøstover til vi 
kommer lii myra (275 m) rett under Merkes-
pynten i sørveslenden av Stavsjøfjellet, Opp 
på tjcllel kommer man lettest på sørsiden av 
Pynten, men vår snedige variant sniker seg 
inn i skogbrynet nordover, under stup til vi 
kommer til kraftlinja og en gammel traktorvei 
opp på myra nord for Pynten, Myra ligger 
langs kanten av stupet, og vi ser ned på 
Stavsjøen og utover Trondheimsfjorden. 
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Ulsikt fra Stavsjøfjellet over Stavsjøen og 
nordover Trondheimsfjorden. 
Folo: Øy.slein Nyirø 

Langs kanten er vi varsomme: den vennlige 
furuskogen når helt ut lil utilgivcnde mengder 
ftiluft og ftitl fall. Stavsjøfjellet ender brått i 
stup også i nord, men her er del farbart med 
lill finorientering. Elgtråkkel går ned ei hylle 
under en skrent og over cn annen, rett nord
vest for to små koller i nordenden av Århane-
bergel (330 m). Langs nordvestre kant av 
Arhanebergel går vi rett i passasjen og står 
snart undei' Mobcrga (ca, 305 m). Opp hit 
kommer en sti bratt opp søkket fra Stavsjøen 
sommers tid. Skogsbilvei, hogstfelt og myk 
snø gjør 250 høydemeter ned dalen mot 
Hommelvik til en lek. Mot slutien av dalen 
forsvinner bekken i et gjel, men det vil ikke 
vi, så vi følger veien som slynger seg noen 
ganger før den kommer ned til kjøreveien 
(75 m) og brattbakkene til Hommelvik. Rask 
fottur på asfalten bringer oss ned til sentrum 
med buss, tog og nytt spisested. 

Heimreise: Tog/Buss fra Hommelvik. 

Vigdis Heimly 


