Grønndalen
En del av Sognli Nasjonalpark.
EMIL M. CARLSEN

ad. navnet SOGNLI.

En veteran, direktør Ola Saugstad med en del av sin hundepark under trening
til store dyster på jaktprøver.
Bildet er tatt like ovenfor Kongsvold Fjellstue. Vi ser innover Kolladalen mot
Snøhetta lengst i bakgrunnen.

Heroppe venter
«Dovrefjell Nasjonalpark» på sin status. Området
som blir fredet vil dekke ca. 200.000 dekar og jernbanelinjen som
går gjennom Drivdalen deler parken i to. Vi venter med lengsel på
Stortingets endelige velsignelse. Måtte deklarasjonen foreligge i år.
Et naturområde skal brukes — men ikke forbrukes. Dovrefjell byr
på store såvel fauniske som botaniske rikdommer. Dette er også villreinens rike.
Terrenget heroppe på landets tak er lett å ferdes i. Fotturister
vil med fordel kunne starte nettopp her på Dovrefjell. Gode overnattingsmuligheter står til disposisjon. Her kan man vandre til man
blir ældgammel. Alltid finner man noe verdifullt å glede seg over —
sommer som vinter. Norges natur er dets største aktivum.

Det offisielle navn er Sognli Forsøksgård. Det er et navn som er tatt i arv etter
minister Thams som kalte gården (gårdene) Sognli, et navn som også de siste
eiere brukte (kunsthåndverkerne Par Sognli og Jon Sognli.
Alle her i Orkdalen som bruker Sognlinavnet skriver Sogn for Song. Navnet
kommer av at gårdene «sognet mot» — i dette tilfelle mot Børsa herred den
gang — nu Geitastrand. Herredsgrensen frå den første markaråbok frå 1448 er
også grensen idag og går straks bak gårdene.
Songli har et romantisk snev over seg og er et mere festlig navn, men har1
neppe noen tilknytning til forsøksgården. Sjøen nedenfor heter Songsjøen og elva
frå denne sjøen og ned i Gangåsvatnet heter Songa. Navngranskere (bl.a. Rygg),
tyder med rette navnet som elva som synger — den syngende. Og det gjør Songa.
Men skulle Songsjøen gi navn til gården måtte det bli Songsjølia — til sammenligning Våvass-lia i Våvatnet — ikke Vå-lia.
Grønndalen vil bli en del av Sognli Nasjonalpark som får en størrelse av ca.
30.000 mål. Denne nasjonalpark som hører med til den trønderske lavfjellsnatur
— har ingen storslått natur å -by på slik de fleste lignende friluftsområder kan
vise til. Selve elvdalen med Grytdalselva har mange vakre partier, og Finnbuenget er kjent for sine urskogsfornemmelser. Det som i særlig grad vil karakterisere
den nye nasjonalparken i Sognli er dyrelivet — spesielt da hjorten som ved hausttider invaderer Grytdalen og tilstøtende trakter — i stort mon også Grønndalen
hvor hjortens brøl er et eneste «raut» — dag som natt, overalt i disse traktene
hvor parringsplassene ligger. Grytdalstraktene er derfor en attraksjon langt utover
det vanlige.
Grytdalstraktene er åpne for alle. Men besøkende bør parkere sine biler ved den
opparbeidede parkeringsplass ved Songsjøen — da selve gårdsanlegget har små
eller ingen muligheter for parkering.

Grønndalen! — navnet er like vakkert som dalen seiv om den bare
er en kort og trang senkning mellem den store Grønnhaugen og
skoglia mot Ellensgardsfjellet. Denne lia er bratt med myrdrag i
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