T R O L L H E I M E N

Turen tilbake til
Gjevilvasshytta, 6-7 t, er
en fin dagstur gjennom de
østlige, slakere delene av
Trollheimen-terrenget.
Avslutninga på turen fra
"galleriet" høgt og fritt over
Gjevilvassdalen ned gjennom
det frodige planteriket innunder
Tyrikvamfjellet og fram til
Gjevilvassdalens vakre kulturlandskap, er en flott avrunding av denne
turen. Og gjerne også med en avsluttende
middag på hytta og kaffe i ettermiddagssola
eller i peisestua. De som vil ta denne turen
som en topptur, kan legge ruta over Svarthetta
og Svarthamran.
Gjevilvassdalen. Foto: Trond Kristoffersen

TUR T1 3-4 dager

«Trekanten»

d

Selve klassikeren i Trollheimen
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"Trekanten" i Trollheimen, turen innom
Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og
Trollheimshytta, med eller uten toppturen
fra Trollheimshytta til Snota, er en tur
som mange "må ha med seg" hver sommer eller påske. Dette er en av de to klassikerne blant turene i Trollheimen. Turen
egner seg for barn fra ca 10 - 12 års alder.
"Trekanten" er fin å starte opp både fra
Gjevilvasshytta og Jøldalshytta, men kan
også startes fra Trollheimshytta. Fineste start
på en slik tur får du ved å dra inn til første
hytta om ettermiddagen og "være i fjellet"
før første dagetappe. Til Gjevilvasshytta er
det sommers tid bilveg helt inn fra Oppdal.
Til Jøldalshytta er det en trivelig times tur
langs ikke trafikkert seterveg fra Jølhaugen.
Til Trollheimshytta fra Gråhaugen er turen
lenger, 4 timer langs Gråsjøen eller 5 over
Bossvasshøgda.
30

Vi beskriver turen med start på
Gjevilvasshytta, betjent, TT, første kvelden.
Hit kan du komme deg med kombinasjon av
tog til Oppdal og buss til Festa og etter setervegen fram til hytta. Ellers du kan kjøre bil
helt inn til hytta. Turen over Mellomfjell til
Trollheimshytta, betjent, TT, 8 t, er en av de
mest varierte merkarutene i Trollheimen.
Ruta tar inn mellom Gjevilvasskamman og
Blåhø. Det er mulig å ta en avstikker til
Blåhø fra nedre Kamtjern. Fra Riaren, turens
høgeste punkt midtvegs på turen, åpner
utsikten seg mot det indre av Trollheimen.
Siste del av turen ned fra Skallen er bratt ned
til hytta.

Vinter:
"Trekanten" er like fin å gå vinters tid,
mellom betjente hytter i påska, eller mellom
selv- og ubetjente kvarterer på de betjente
hyttene utenom påska. Vinterrutene er kvista
over skoggrensa i påska. Det er stort sett
brøyta veg til Osen ved Gjevilvatnet, mot
Jølhaugen og til Gråhaugen. Vinterruta til
Trollheimshytta går om Svarthamran, til
Jøldalshytta om Rinnvatna nord for Trollhetta,
eller umerka om Finnskardet (Svartådalen er
rasfarlig) og til Gjevilvasshytta omtrent etter
sommerruta. Det er fint å bestige Blåhø fra
Svarthamran. Turen til Snota er en flott
vintertur.

Rutebeskrivelser:
Både de merka rutene og mange av variantene
er beskrevet i TTs håndbok Sylene og
Trollheimen.
Kart:
1:50 000 Oppdal og Trollhetta (og Snota
for turer i Folldalen eller til Snota), turkart
1:75 000 Trollheimen eller gammelt
1:100 000.
Erik Stabell

Dagsturen til Snota fra Trollheimshytta, 8 t
tur-retur, er en av landets fineste toppturer.
Storfuruskogen i Folldalen er eventyrlig å gå
tur i. Så på Trollheimshytta er det verdt å ta
en ekstra dag. Det er fine fiskemuligheter
både på turen over Mellomfjell og i
Folldalen.
Over til Jøldalshytta, betjent, TT, er det tre
merka ruter: "normalruta" over Geithetta, 6 t,
turen langs Svartådalen, 5 t, og turen over
Trollhettas tre topper, 9 t. Alle turene har
sine store kvaliteter. La været, fysisk form og
interesse avgjøre valget.

Varmt og trivelig på toppen av Snota. Foto: Erik Stabell
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