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D A G S T U R E R
Jøldalshytta, 740 moh. Betjent påske og sommer: 63 senger. Selvbetjent: 16 senger hele året utenom betjent sesong.

Dagsturmuligheter
fra Jøldalshytta
Jøldalen er et variert og spennende
område med mange turmuligheter både
i nærterrenget og til fjellterrenget rundt.
Det står mer bl a om fiskemuligheter,
planteliv og andre attraksjoner i brosjyren
for Jøldalshytta. Turene til Svarthetta og
Trollhetta er beskrevet i TTs håndbok,
1994, Sylene og Trollheimen.
Antall km angir turens lengde.
1. Til Tovdalsberga og Grønlitjønna,
12 - 14 km, stort sett utenom merking.
Følg merkastien mot Resvatnet. Ta av stien
på Litjfjellet og ta opp på og nordover de
knudrete og varierte Tovdalsberga. Utsikten
er flott innover mot Trollhetta, Rinnhatten
og Snota. Området østover er et innholdsrikt,
små-kupert og trivelig fjellterreng med
mange vatn og tjønner. Her er mange
muligheter for dem som vil fiske. Ta østover
til Grønlitjønna. Her ligger et gammelt
klebersteinsbrudd ca 500 m nordøst for osen.
Ta videre sørøstover til myrområdet nord for
Jølvatnet. Dette er et rikt fugleområde.
Ta nord for Tullhaugan og tilbake til hytta.
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2. Til Svarthetta, ca 18 km, stort sett utenom merking. Følg stien mot Gjevilvasshytta til Skrikhøa. Ta over Kjølen og opp den
sørligste av utløperne mot nordvest opp til
topplatået. Dette er også en vanlig vinteroppgang, men uten ski. Nordover til varden.
Vid utsikt framover Nerskogen og vestover
til de indre deler av Trollheimen. Vest for
toppen mot stupet ligger et område med rikt
planteliv. Tilbaketuren går nordover ryggen,
østover ned i Sandtjønndalen og utfor snøfonna langs bekken fra Sandtjønna. Skrå mot
nordøst ned på ruta fra Trollheimshytta.
Vinters tid bør tilbaketuren tas samme veg
som turen opp.

Nerskogen og Fjellheim på østsida av
Gråfjellet. Ta opp sørøstryggen av Gråfjellet
og opp til toppen. Ca 1 km sørøst for toppen
passeres et rikt plantelivsområde. Flott

3. Trollhetta, ca 20 km fram og tilbake til
østtoppen, merka rute. Følg merkinga opp
over Langfjellet og opp til østtoppen.
Østtoppen er også vintertopp. Vinterturen bør
tas om Åkerdalen og det slake daldraget derfra og opp til Langfjellet. Nedtur samme veg.
Flott utsikt utover dalen på tilbaketuren langs
Langfjellkanten. Vardinga mot Trollheimshytta fortsetter bratt over de to andre og
høgere toppene.

utsikt fra fjellet utover Jøldalen og ned i
Nerskogen. Ta nordover fra fjellet og drei
etterhvert vestover innom Vaultjønna. Her
er det fint å fiske. Ta ned på stien fra Gjevilvasshytta og følg denne tilbake
til hytta.
5. Til fossen innenfor Øyasetra,
6 km, utenom merking. Følg gammel
traktorveg fram til
Svartåa og Øyasetra.
Følg elvekløfta en knapp halv km
inn til det fine fossefallet. I vårflommen eller etter mye nedbør
kan den være stor. Tilbaketuren
kan tas nordøstover og inn på
merkaruta fra Gjevilvasshytta.

4. Bak og over Gråfjellet, ca 13 km, stort
sett utenom merking. Følg merkinga mot
Fra Svarthetta mot Trollhetta. Foto: Trond Kristoffersen
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