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mot Gjevilvatnet med Gjevilvasskamman, og
fra ryggen over Mellomfjell både øst- og
vestover. Den avsluttes med et flott skue
utover Folldalen i det en tipper ned mot
Trollheimshytta. Hele turen er godt vardet
og går mest etter god sti. Alternativt kan turen
legges etter merket rute inn Hyttdalen og ned
Folldalen. Eller turen kan legges utenom
merking over hele Storlifjellryggen, bratt ned
til munningen av Fossådalen og ned i
Folldalen rett sør for Trollheimshytta.

Vollasetra. Foto: Reidar Dahl

TUR T9 3-4 dager

Fra Gjøra i Sunndalen
til Rindal
3 - 4 dager fra sør til nord i
Trollheimen med lange dagsmarsjer
aaaa(a)
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Dette er en tur tvers gjennom Trollheimen,
fra Sunndalen i sør til Rindal i nord. Den
gamle Vollasætra er restaurert og er nå en
selvbetjent hytte. Turen går delvis etter
gamle seterveger utenom merkete ruter.
Det er forutsatt lange dagsmarsjer. En
avkortet variant med start på
Bårdsgarden er en storslagen og variert
skitur. Turen har så drøye dagsmarsjer at
den ikke passer for barn.
De hyppige bussforbindelsene mellom
Oppdal og Sunndalsøra / Molde /
Kristiansund passerer Vollan gård. Merket
god sti (pass på så du kommer på rett sti i
starten) tar opp fra gården (550 m høydeforskjell) og opp til Vollasetra, selvbetjent,
KNT, ca 1,5 timer. Vollasetra ble innviet i
2000 og ligger på kanten mot Sunndalen med
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flott utsyn. Her er en i Vestlandsnatur.
Oppstigningen hit kan tas som en ettermiddagstur.
Neste etappe går til Bårdsgarden, selvbetjent, TT, 6t. Stien følger elva inn Volladalen.
Etter hvert blir stien bare delvis synlig mens
merkingen blir lettere å følge. Den er gammel og først hvit, senere rød. Innerst i dalen
svinger den vest og så nord og passerer vest
for Svartdalskollen øst for høyde 1515,
fortsetter øst for indre Grynningshø, vest for
høyde 1429 og svinger da nordøstover og
ned i dalen. Da er det slutt på vardingen.
Ta ned Grugguskaret (på eldre kart
Gregorskardet). Ta gjerne inn på stien fra
Innerdalen før den kommer ned i skogen.
Følg sti og veg til Bårdsgarden. Turen byr
på fine utsyn sør- og vestover mot Dovre,
Sunndalsfjella og Innerdalsfjella. Det er også
mulig å gå fra Vollan gård til Bårdsgarden på
en dag.
Turen til Trollheimshytta, betjent, TT er
på 8 t. Turen går over Holbruna vest for
Gjevilvatnet, krysser Hyttdalen og tar bratt
opp på østsiden. Den tar ned til Fagerlitjønna
og kommer inn på stien fra Gjevilvasshytta
sør for Mellomfjell. Turen er variert og byr
på en rekke flotte utsyn mot Innerdalsfjella,

Godt 9 timer må en regne til Rindal. Turen
legges først ned mot Gråsjøen som den så
følger i ca 3 km i myrete terreng langs østsiden av sjøen. Her er det merket rute. Ved
Kvennabekken tar gammel setersti, delvis vardet og tidligere merket rute, opp lia mot
Liagarden og fortsetter videre på skrå opp til
skoggrensa. Her er det et stiskille som kan
være vanskelig å se. Stien er utydelig, men
den går rett fram som tegnet på kartet. En ny
varding mot Follsjøen er tydeligere og det er
lett å ta feil. Herfra er det tørt og lett å gå.
Stien går mellom de to Buluvatna. Derfra tar
stien mot nord. Følg med på kartet her, da
stien er utydelig. Fra Dørgesetra blir stien
tydeligere igjen. Etter noen kilometer krysses
Litjbulu i skoggrensa og sti følges ned gjennom skogen til veg. På slutten er vardingen
mer sporadisk. Så hvis en skal gå turen motsatt
veg, kan det være vanskelig å finne vardingen
i starten. En bør da spørre kjentfolk til råds og
bruke kartet. En kommer inn på hovedvegen
ved Saga skysstasjon. Her passerer busser mellom Trondheim / Orkanger og Molde /
Kristiansund.
Dagsmarsjene kan gjøres kortere ved å overnatte på Vassendsetra, selvbetjent (matservering på nabosetra, matservering bør avtales),
TT, betjent Da må ruta legges litt annerledes
ved enden av Gjevilvatnet. Og turen kan avsluttes ved Gråhaugen. Fra Gråhaugen må
ordnes med skyss ned til hovedvegen.
Dagsmarsjene blir da 1,5t – 6t – 2t – 7t – 4t.
Vinter:
Det er ikke en typisk skitur å gå opp fra Vollan
gård til Vollasætra. Vinters tid anbefales derfor
å starte turen fra Bårdsgarden.
I stedet for å følge sommerruta over Holbruna

på turen ut fra Bårdsgarden, legg heller turen
forbi Måssåhaugen og ned på myrene vest for
Gjevilvatnet. Da omgår en trygt en stor skavl i
østsiden av Holbruna som årvisst raser ut.
Turen etter sommerruta ned fra Mellomfjell er
heller ingen skitur. Drei heller ved passering
av Fossådalsvatnet mot øst og ta ned
Slettådalen. Der kommer en inn på staket/
kvistet løype fra Gjevilvasshytta. Eller legg
hele turen lett inn Hyttdalen og ned Folldalen.
Rutebeskrivelser:
For detaljerte rutebeskrivelser av de vanlige
rutene anbefales TTs bok Sylene og
Trollheimen eller TTs nettsider www.tt.no.
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Minnesteinen på Storlihalsen
Rett ved Folla på andre sida av elva for stien
fra Trollheimshytta mot Bårdsgarden /
Vassendsetra, knapt 2 km fra Trollheimshytta
står en minnestein med teksten "DEN SIST
HØILAGTE DALENS HØVDING EIRIK
EYVINDSONS MINDE – REIST AV HANS
ÆTLINGER 1889". Det var fra 1600-tallet
fast bosetting flere steder i Folldalen. Det
gjelder Liagarden på ruta fra Trollheimshytta
mot Rindal, Haugen rett nedenfor Liagarden
og Garden som lå ved Folla 3 km innafor
Gråhaugen. Det er mulig at det også har vært
fast bosetting der støtta står ved Folla. Ved
fraflyttinga av Liagarden i 1919 var perioden
med fast bosetting slutt.
Kilde: Harald Egil Folden, Trollheimen I.
Folldalen og Vindøldalen.

Storlidalen med Bårdsgarden. Foto: Reidar Dahl

Kart:
Målestokk 1: 50 000 Romfo, Oppdal,
Trollhetta, Løkken, Vinjeøra og eventuelt
Snota hvis turen går til Gråhaugen eller
turkart 1:75 000 Trollheimen.
Turkart 1:100 000 Trollheimen dekker det

meste av turen, men ikke det siste stykket
ned til Rindal. Nytt turkart 1:75 000 dekker
hele turen.
Reidar Dahl

Urskogen rundt Trollheimshytta byr på mang en trolsk opplevelse. Foto: Jonny Remmereit
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Stier fra Sunndalen
Studerer en kartene ser en at det er og har
vært flere setre på nordsida av Sunndalen.

Opp til dem går det stier som sikkert har vært
brukt for jakt, fiske og andre formål, men også
setring. Fra Fale gård følger turiststien i dag
en veg som også ble brukt for setringen på
Falesetra i Innerdalen, Fra Ottemslykkja går
det en sti som ble brukt for å komme til
Ottemsetra og Romfosetra i Ottdalen, men
også Åkersetra ved Tovatna og antagelig
Romfosetra mellom Storli og Tovatna. Fra
Vollan går det sti som er merket til Vollasetra,
KNT sin nye selvbetjente hytte, og
Langbakksetra ytterst i Volladalen. På østsida
av munningen av Volladalen går det sti opp til
Liabøsetra fra Liabø. Til slutt går det også
stier, mer eller mindre synlig, opp til setre
nærmere Lønset, bl a Setersetra, Nyhussetra,
Slipersetra og Dettlisetra. En fin sti til
Slipersetra går fra Dettlisetra via
Sliperhovden. Alle disse stiene er gir flotte
turmulighet i dag, og gir samtidig rom for
mange tanker om folk og dyrs livsvilkår og
levemåter for ikke så mange tiår tilbake.

Liagarden med Gråsjøen bak. Foto: Reidar Dahl
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