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Sykkelturer i Tydal 
Av Reidar Dahl 

Tydal kommune har gitt TT opplysningene om mulige sykkelturer som er vist på kart
et. Kommunen har funnet fram fil turene i forbindelse med karfiegging av tur- og 
akfivitets mul igheter i kommunen og har vært så vennlig å gi TT opplysningene som 
denne oversikten bygger på, før de selv har fått ferdig sitt informasjonsmateriell. 
Annveig Høgli har vært TTs kontaktperson i Tydal kommune. 

Tur fil Henfallet 
Turen staret på Nealun og går på grusveg fram til Henfallet, hele fiden med elva på 
høyre side elva, først Nea og så Hena. 

Tur rundt Gammelvollsjøen 
Turen følger vegen forbi Østby mot Gammelvollsjøen. Ved Gammelvollsjøen tar den 
av langs vegen mot Finnkoisjøen, Der den igjen deler seg ca 2 km fra sjøen, går den 
vestover og gjennom ei grind like før en krysser Lødølja, På andre siden av elva føl
ges vegen 2-300 meter nordover før det tas skarpt av mot venstre langs en sti. Etter 
et par kilometer og etter å ha krysset ei elv kommer en igjen inn på veg som følges 
ned fil Aunet. 

Tur til Finnkoisjøen 
Vegen fra Østby forbi Gammelvollsjøen følges videre mot Finnkoisjøen, En holder 
seg hele tiden på østsida av Lødølja. Det går grusveg helt fram. 

Tur til Nøstervika i Essandsjøen 
En følger vegen fra Østby mot Gammelvollsjøen i 3-A km og deretter mot 
Essandsjøen i ca 10 km. Når det flater ut mot myrene ned mot Essandsjøen og 
Nøstervika, følges vegen mot øst i retning sjøen, dvs. langs Nøsteråa, fram til 
vannet, 

Tur til StorerikvoUen 
Samme veg som mot Nøstervika følges, men ved det siste vegskillet tas nordøstover 
mot Slorerikvollen. Etter å ha passert innerste del av Sankavika, følges kraftlinja og 
traktorveg ca 1 km. Da tar en veg av mot øst-sørøst som går til Blåkkåkleppen og 
StorerikvoUen. Den følges i ca 1 km fram til der den dreier ut på et større myrparfi 
mot Blåkkåkleppen. Da skal en ta av fra vegen og i stedet følge de tørrere partiene rett 
sørover i ca 1 km fil en igjen kommer inn på den vanlige sfien mot Slorerikvollen som 
så følges helt fram. 
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Tur fil grensa og Bustvola 
Samme veg som mol Slorerikvollen følges til et stykke forbi Sankavika. Nå følges 
imidlertid kraftlinja videre helt fram til grensa. En vil da sykle på en gammel traktor
veg som følger kraftlinja. 

Rundtur Østby - Essandsjøen - Skarpdalen (eller Finnkoisjøen) - Østby 
Vegen mot Slorerikvollen følges fram til Sankavika. Der tar en av vestover langs stien 
vestover mot Ramsjøhytta. Fra Sankavika til Skarpdalen og vegen mot Finnkoisjøen 
er sfien er stort sett tørr og grei å sykle på. Når en kommer fram til vegen mol 
Finnkoisjøen, kan en også la turen opp de siste 4-5 km til sjøen, eller en kan returnere 
til Østby via Gammelvollsjøen. 
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