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Roltdalen er et spennende villmarksområde med en lang og innholdsrik
historie. Her er uberørt natur og en
interessant geologi. Turene som her er
beskrevet finnes også i TTs årbok 1997.
Se ellers artikler om Roltdalen og Schulzhytta i denne årboka, bygdebøker for
Selbu, P. O. Rolseth, 1947, Kvernfjellet
og TTs årbok fra 1985.
Antall km angir turens lengde.
1. Til et minnesmerke i Roltdalen,
ca 15 km, slak tur etter merka rute.
Ruta mot Bjørneggen følges fram til etter
2. kryssing av Rotla, ta derfra en km østover
fra ruta. Den store steinen med en liten
flaggstang ligger rett øst for vinterstakinga.
Merket er satt opp som minne om 4 ungdommer som omkom her under flukt mot
Sverige i nyttårshelga 1942 - 43.
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3. En vandring i Roltdalen, 22 km, slak tur,
stort sett utenom merka ruter.
Turen legges mellom kvartære avsetninger,
gruver og setre i Roltdalen. Ta merkaruta til
Svenskmoen og fortsett sørover Roltdalen i
samme høgde. Se etter løsmasseavsetninger
ved elvene som en gang munnet ut i den
bredemte sjøen her. Ta ned i dalen til
Liavollen og forbi setrene vestover. Ta opp
til Høyås gruve. Her ble drevet kobbergruvedrift på 1700-tallet. Følg merkaruta fra Flora
tilbake over Hoemsknipen.
4. Til topps på Sprøyten, 9 km, opp og ned,
utenom merka ruter. Følg merking mot
Bjørneggen / Mannseterbakken på østsida av
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2. Topptur til Fongen, 16 km, stor høgdeforskjell, bratt, utenom merka ruter.
Følg ruta mot Ramsjøhytta og bratt opp fra
dalen forbi Treknatten til Fongen. Vid utsikt
til alle kanter, bl a inn mot Sylmassivet.
Ned framover mot Litlfongen og ned i dalen.
Vinters tid anbefales ruta fram mot Litlefongen både opp og ned, eller turen opp kan
tas om Ramskardet.
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Schulzhytta, 574 moh. Betjent påske og sommer: 30 senger. Selvbetjent: 36 senger hele året utenom betjent sesong.
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anbefales å følge
gammel strandlinje
med kvartære
avsetninger fram til
Schulzhytta fra
vannskillet
mellom Kvernfjellvatna og Roltdalen.
Du skal da ende
G opp noen høgdemeter høgere enn
Schulzhytta.
6. Topptur til
Skarvan, 32 km,
primært vintertur,
utenom merkinga.
Ta inn til store
Kvernfjellvatn, opp
på Litlskarven og
følg ryggen fram til
Storskarven. Ta tilbake etter sørøstryggen og Brennrya
og på østsida av
Sprøyten. Vid utsikt
i mange retninger
på store deler
av turen. Nydelige
nedrenn på turen
tilbake.
Erik Stabell

Høyås gruve
817
1179

Sprøyten ca 3 km og skrå opp til den høgeste
toppen. Ta framover om den sørligste toppen
og over Rødhammeren ned til hytta. Flott
utsikt ned i Garbergvassdraget og utover
Roltdalen.
5. Til Kvernsteinsbruddene, 18 km, slak tur,
stort sett utenom merkinga. Følg merkinga
vestover mot Selbu fram til Høgfjellet hvor du
ser den djupe kløfta som er minnet om flere
hundre års uttak av kvernstein. Følg den geologiske forekomsten nordover til bruddene øst
for store Kvernfjellvatn. På vegen tilbake

Kvernstein. Foto: Erik Stabell
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