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Viongen er et koselig tun med 9 tømmerbygninger. Foto: Bjørn Schjetne

3 dager

Barnas klassiker
på to hjul
Til Viongen og Gjevilvasshytta
Dette er en tur som passer for barnefamilier og for alle andre som ønsker
seg en sykkeltur med korte dagsetapper
mellom turisthytter. Turen går i et slakt
terreng i et spennende kulturlandskap
og man overnatter på to særegne turisthytter som i seg selv er verdt turen.
Det sykles både på grusvei og partier
på asfalt. Turen egner seg for barn fra
8 – 10 år som er trafikkvant.
1. dag: Oppdal – Viongen 20 km
Til Oppdal kommer du både med bil, buss
og tog. Fra Oppdal går turen langs Rv 70
mot Sunndalsøra til Vognillan. Disse 6 km
går langs trafikkert vei og egner seg bare for
barn som er vant til trafikk og er trygg med
sykkelen. Har man bil og samtidig ønsker å
kutte ut denne etappen, kan turen startes og
avsluttes enten ved Osen sør i Gjevilvatnet
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eller på Grøtsætra hvor det begge steder er
gode parkeringsforhold.
Fra Vognillan tar man av mot Nerskogen,
hvor man sykler ca 13 km på asfaltert vei
forbi Skarvatnet og over Skaret. Her er det
skiltet til Viongen. Følg grusveien ca 1,5 km
til P- plassen, 100 meter nedenfor hytta.
Viongen, TT, ubetjent, er en tømmerhytte
på et tun av totalt 9 tømmerhus. Husene
kommer fra Oppdalsregionen og er flyttet
hit og gjenreist på stedet. Viongen ligger i
et område uten annen hyttebebyggelse, men
med flere setre i nærheten.
2. dag: Viongen – Gjevilvasshytta 16 km
Nå går ferden tilbake enten over Skaret
hvor man 3 km etter Skarvatnet tar av like
før Dørremsetra mot Gjevilvasshytta, TT,
betjent (ubetjent kvarter utenom sesong)
Veien til Gjevilvasshytta brøytes vanligvis
opp tidlig i juni. Alternativt på vestsiden av
Skarvatnet hvor man følger «hytteveien»
ned mot Grøtsetra. Etter kort tid åpner
Gjevilvassdalen seg i all sin prakt. Få er
de som ikke lar seg imponere av disse
majestetiske kulissene som Hornet, Okla og
Gjevilvasskamman. Etter totalt 16 km er du
fremme ved Gjevilvasshytta. En fredet

turist-hytte med bygninger fra 1819, med
tømmer fra helt tilbake til 1739, gjør trolig
Gjevilvass-hytta til landets eldste bygning
som i dag er i bruk som turisthytte. På en
godværsdag er det nærmest obligatorisk
med en ettermiddagstur ned til Raudøra, sandstranden som gir assosiasjoner til langt
sørligere breddegrader. Et forfriskende kveldsbad i fjellvannet er absolutt å anbefale.
3. dag: Gjevilvasshytta – Oppdal 20 km
Om man ikke velger å bli boende flere dager
for å utforske fotturmulighetene i dalen går
turen tilbake langs Gjevilvatnet. Ved krysset
hvor veien fra Nerskogen møter veien fra
Osen følges den siste til 2 km etter Osen. Her
deler veien seg ved dyrkamarka og man følger
den gamle veien rett frem isteden for å følge
hovedveien som går til høyre mot Festa.
Man kommer inn på
Rv 70 rett ovenfor
Klettan, og tar videre
hovedveien til Oppdal.
Kart:
Turkart: 1:75 000
Trollheimen.
Jonny Remmereit

Kombiner sykkelturen med fotturer
Sykkelturen kan absolutt kombineres
med fotturer. Fra Gjevilvasshytta er det
mange spennende turmål som Blåhø,
Gjevilvasskamman og Okla. Området
byr også på spennende geologi og planteliv. En tur til Tyrikvamfjellet er å anbefale for dem som vil oppleve det botaniske artsmangfoldet. Trollkyrkja
er også vel verdt et besøk og enkelte år
åpner Speilsalen og Blåsalen seg, slik
at man kan få beskue disse velvete isgrottene, som ligger oppunder Blåhø,
«Jivvil’n sjøl»
Gjevilvatnet er omkranset av vakre
kulisser, men har kanskje fått navnet
etter den vonde sjøl! Jivilvatnè ble det
kalt tidligere og stavet "Djævlevandet" i
gammel skriftdrakt.
Det er mang en historie fra Gjevilvassdalen som har gitt grobunn for tanken
om at her var det «Jivvil’n» sjøl som
rådde. Helt uforstålig for oss som har
opplevd denne vakre dalen og mangfoldet den har å by på. Kanskje ryktene
ble satt ut i et forsøk på å få ha denne
naturperlen for seg selv?
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