T R O L L H E I M E N

tømmerbygninger beliggende i Skuggelia,
nord for Skaret.

TUR T10 3 - 4 dager

Trollheimen på
tvers med «vårski»

b

Oppdal - Surnadal

❄❄❄❄❄

Dagene blir lengre og sola varmer.
Himmelen er blåere enn på lenge og solen
holder grillfest med ansiktskottelettene.
Det er vår. Det er da fjellet lokker mest.
Skiturene i påska og utover i mai er og
blir de herligste. Trollheimen er av de
mest snøsikre områder vi har. Her kan
skiføret være fint til slutten av mai. På
høgfjellet kan forholdene være gode til
langt ut i juni. Lange dager gir store
muligheter til å gjennomføre skiturer som
- Trollheimen på tvers fra Oppdal, om
Trollheimshytta og helt fram mot
Surnadalsøra (Skei). Siste dagsetappe er
for drøy til at turen egner seg for barn.
Til Oppdal kommer du både med bil, buss
og tog. Ta opp mot Hovden eller Vangslia.
Dersom skiheis eller gondolbane går, kan du
ta den. Den 15 km lange turen går i et flott
høgfjellsterreng over Blåøret og ned til hytta
Viongen, ubetjent, TT, privat. Viongen er en
del av et sjarmerende hyttetun med i alt 9

Neste dag går turen vestover Grøndalen.
Her treffer man på vinterstakinga ved
Svarthamran som følges over fjellet og ned
gjennom Slettådalen. Etter en dagsetappe på
18 km dukker Trollheimshytta, betjent i
påska, ellers selvbetjent, TT, opp blandt
tykkstammet furuskog og spenstige fjelltopper. En avstikker opp til Blåhø fra
Svarthamran anbefales undervegs. Se også
etter om Blåsalen eller Speilsalen er åpen.
Når du nå befinner deg midt i hjertet av
Trollheimen, kan fristelsen bli stor for å søke
audiens hos Snota. Det anbefales to dager på
Trollheimshytta for en dagstur til topps.
Turen framover mot Surnadal (Skei) er
en lang tur på totalt ca 4 mil med en del høgdeforskjell. Varianten over Knyken
(Honnstadknyken) er bare aktuell å gå for
folk i god form på gode og lette skiforhold.
Fra Trollheimshytta går turen over
Bossvasshøgda og ned Breidskardet til
Vindøldalen. Herfra er det to muligheter. Den
raskeste er å dra inn Fauskådalen, ta daldraget vestover fra store Fauskåvatnet og ned i
Søyådalen. Det er bratt ned til dalen. Finn
beste nedkjøring ut fra kartet. Traktor-veg tar
sommers tid bratt opp skråninga fra
utfartsparkeringsplass. Det er brøyta veg inn

Honnstadknyken
Søyådalen

hit.
Herfra
er det ca
12 km ned til
riksvegen. En kan
gå ned dalen på ski
eller ordne med skyss.
Fra krysset med riksvegen
nede i dalen er det ca 4 km
over til Skei der busser passerer.
Det er langt flottere, men mye tyngre
å ta turen framover Knyken. Følg da
Vindøldalen ned til Kudalen. Løypa legges
inn Kudalen og opp til Knyken hvor man
møter en praktfull utsikt i alle himmelretninger. 1000 høgdemeter under deg ligger
Surnadal, fjorden og havet langt ute. Denne
lange dagsetappen belønnes med et flott
nedrenn. Følg godt med på kartet for å finne
ut hvor det er best å ta ned. Ta på nordsida av
Tågliknobben og ta seg ned mot nord før
Svarrafjellet og vestover myrdraget på nordsida. Eller ta dalsøkket på sørsida av toppen og
mot nord fra et stykke frampå Svarrafjellet.
Her går sommermerking. Renn nordvestover
mot Ranesnebba, 520 m (Bjørnhaugen på
gamle kart) og mot vest ned i skogen. Det
går sommermerking ned gjennom skogen
først mot vest så mot nord ned til Skei.
Her passerer bussen mellom Molde og
Orkanger / Trondheim.
Du kan korte inn denne turen noe ved å ta av
mot nord etter Litlkudalen ned til Mausetsetra.
Den gamle kløvvegen til Vindøldalen gikk om
setra og opp i dalen. Herfra er ikke turen lang
ned til Mauset langs skogsveg (ikke alltid
brøytet). Turen kan også avsluttes i Vindøladalen. Her er det helårsbrøyta veg opp til
parkeringsplassen.

Fra Honnstadknyken med utsikt innover i Trollheimen. Foto:Kristen Mogstad
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Avslutningen på turen mot Skei er bare aktuell
når det er fine forhold i fjellet og fortsatt bra
med snø i skogen. Avslutning direkte ned fra
Vindøldalen mot Surnadalen er ikke så
attraktiv. Dalsida er bratt ned til dalen til

vinterbrøyta
veg. Så
alternativ
lettere retur fra
Trollheimshytta anbefales om Buluvatna og ned
til Rindal. Her passerer bussen mellom Molde og Orkanger / Trondheim. Denne
turen er ca 30 km lang helt fram til der bussen
passerer gjennom Rindal.
Rutebeskrivelser:
For detaljerte rutebeskrivelser for de vanlige
rutene anbefales TTs bok Sylene og
Trollheimen eller TTs nettsider: www.tt.no
Kart: 1:50 000 Oppdal, Trollhetta, Snota og
Stangvik (og Løkken og Vinjeøra for returen
mot Rindal). Turkart 1:75 000 dekker turen
unntatt den aller siste delen mot Skei.
Gammelt i 1:100.000 dekker heller ikke
nedturen mot Rindal.
Jonny Remmereit
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