T R O L L H E I M E N

Sommer:
Denne utvida helgeturen er også en fin
sommertur. TTs håndbok Sylan og
Trollheimen beskriver
mange sommerturvarianter
mellom Gjevilvasshytta og
Trollheimshytta.
Rutebeskrivelser:
Både de merka rutene og mange av
variantene er beskrevet i TTs håndbok
Sylene og Trollheimen. Turistinformasjonen
på Oppdal for informasjon om brøytestatus for
vegen i Gjevilvassdalen.
Snota. Foto: Erik Stabell

TUR T15 2-4 dager

Vårskitur til
Trollheimshytta
og Snota
Utvida seinvinterhelg fra
Gjevilvasshytta
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Trollheimen er et meget snørikt fjellområde. Særlig er det mye snø i de sentrale
og vestlige områder, innover fra
Jøldalshytta og Gjevilvasshytta og i
Storlidalen og vestover. Her kan det normalt gås skiturer på fjellet til langt ut i
juni. Fra Gjevilvasshytta er det flere turmuligheter inn til Trollheimshytta. I påska
er det kvista /staka over Svarthamran.
Turen egner seg for barn fra 10 - 12 års
alder som har vært litt i fjellet.
Til Gjevilvasshytta, ubetjent kvarter utenom
sesonger, TT, kan du komme deg med kombinasjon av tog til Oppdal og buss til Festa.
Det er brøyta veg til parkeringsplassene ved
Osen eller Grøtsetra. Du kan ta drosje fra
Oppdal. Eller du kan kjøre bil hit. Herfra er
det preparert inn til Gjevilvasshytta. Det er
flere turmuligheter og toppturavstikkere
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mellom Gjevilvasshytta og Trollheimshytta,
selv-betjent kvarter utenom sesonger, TT.
Kvista, dels staka rute går om Svarthamran
og Slettådalen. Avstikker til Blåhø kan tas fra
denne ruta. Eller sommerruta kan følges til
indre Kamtjern, derfra opp til Blåhø og ned
på merkinga på Svarthamran. Turen fra
Trollheimshytta til Snota, er en av de aller
fineste og varierte toppturene du kan oppleve. Den er en vanlig, litt lang dagsmarsj
uten spesielle vanskeligheter, like fin vinter
som sommer.
Tilbaketuren kan f eks tas med avstikker til
indre og midtre Gjevilvasskam ved å starte
etter sommermerkinga bratt opp over
Mellomfjell eller følge Slettådalen helt opp
mot sommerruta. En annen variant er å ta
opp i Finnskardet og ta opp på Svarthamran
herfra.
Variant fra Oppdal om Viongen
Denne turen kan utvides en dag ved å starte
turen fra Oppdal og gå over Blåøret til den
nye ubetjente hytta Viongen første dag. Det
går heis opp fra Oppdal mot Blåøret og er
merka løype over Blåøret fram mot Skardet.
Viongen ligger rett nord for Skardet. Turen
til Trollheimshytta legges inn Grøndalen og
etterhvert langs vinterstakinga over
Svarthamran.

Kart:
1:50 000 Trollhetta, Snota og Oppdal eller
turkart 1:75 000 Trollheimen eller gammelt i
1:100.000.
Erik Stabell

Sene vårskiturer i Trollheimen:
Trollheimen er et praktfullt område for vårskiturer. Vanligvis er det fine skiforhold også i
dalene fram til midten av mai, mange år helt
ut mai. Gjevilvassdalen er det aller beste
utgangspunkt for slike turer. Starter du herfra,
møter du ikke problemer med bekke- og elvekryssinger. Det kan være fine snøforhold over
skoggrensa etter snødragene og på toppene
helt til midten av juni. Det er normalt sammenhengende snø innover dalsøkket langs

Gravbekken og Tverrbekken og på østsida
innunder Falkfangerhøryggen mot
Svarthamran.
Vegen i Gjevilvassdalen svartkalkes ofte midt i
mai, brøytes litt etterpå og holdes stengt for
bilkjøring en lengre periode etter dette. Sykkel
kan da nyttes. Også Storlidalen og
Bårdsgarden er et godt startalternativ i denne
perioden. I Jøldalen blir det tidligere dårlige
snøforhold og her kan det bli problemer med
overvatn i områdene innover fra hytta.

Vårens første barmark i Folldalen. Foto: Erik Stabell
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