Tr o l l h e i m e n

års drift av Viongen har TT imidletid ennå ikke greid å få på plass
merkede ruter hverken over til Barnas Naturverden, vestover til
Gjevilvasshytta og Jøldalshytta eller sørøstover til Oppdal. Årsaken er at
det har vist seg å være vanskelig å få til avtaler med alle grunneierne om
merking av disse rutene.

Vassendsetra
Vassenden var opprinnelig seter under Bortistu Storli. Setereiendommen
ble imidlertid sommeren 1846 av en aller annen grunn utskilt fra gården
og fikk sitt eget gårds- og bruksnummer, men eiendomsretten ble beholdt
av eieren av Bortistu Storli, Lars Eriksen Storli. Han døde imidlertid senere samme år, og etter at enken hadde sittet med begge eiendommene i to
år, overtok sønnen Erik Larsen Storli (som TT senere inngikk kvarteravtale med på Storli) i 1848 både Bortistu og Vassenden.
Setereiendommen ble senere delt i to. Østre (eller Øvre) Vassendseter ble
i 1897 solgt til Hans Eriksen Dørum mens den andre halvdelen, Vestre
(Nedre) Vassendseter, noen år senere ble solgt til Ole Pedersen Løkken.
Seterdriften på Østre Vassendseter tok slutt under andre verdenskrig, men
ble siden brukt til beite. Husene ble derfor restaurert i 1960. På Vestre
Vassendseter var det seterdrift helt frem til 1972.
I 2001 inngikk TT avtale på Vestre Vassendseter. Foto: Inge Kjetil Hokseng
Vassendsetra 11. august 1932.

I 1992 tok de nåværende eierne av Østre Vassendseter, Eli og Odd Erik
Røhjell, opp igjen seterdriften på tradisjonelt vis i kombinasjon med turisme. De inngikk en samarbeidsavtale med driverne av turistbåten
"Trollheimen II" om anløp av Vassenden, hvor turistene kunne få servert
seterkost.
Dette tiltaket er senere utviklet videre ved at TT i 2001 inngikk en
avtale med eieren av Vestre Vassendseter, Helge Dørum, om opprettelse av
et selvbetjeningskvarter i seterhuset med 20 senger. Huset er imidlertid
ikke særlig egnet til vinterbruk, og det er derfor oppført et anneks med
fire senger for vinterturister.
Det er i setersesongen som regel flere typer dyr på Øvre Vassendseter,
ikke minst med tanke på barnefamilier, som her har et flott tilbud langt
inne i fjellet, men som på grunn av båten som trafikerer Gjevilvatnet
likevel er lett tilgjengelig.
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Tr o l l h e i m e n
Allerede på 1920-tallet, da Gjevilvasshytta sto ferdig, var hytte- og rutenettet i
Trollheimen etablert i hovedsak slik vi kjenner det i dag. Dette kartet er fra 1948.

Oversiktkart fra 1948.

Foto: Trond Emblemsvåg.
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Planleggingskartet viser en oversikt
over turisthytter og hvor det går
merkede ruter i dette fjellområdet.
Kartet vil være et hjelpemiddel for
planlegging av turer og gir en god
oversikt over valgmulighetene du har.
Rutene i fjellet skal være merket
med varder. Med jevne mellomrom
er disse vanligvis påmalt røde T-er.
I områder hvor det er lite stein, kan
rutene være merket med staker.
Vinterrutene er merket med kvister
eller staker.
Merkingen kan variere noe og enkelte
ruter går i stiløst terreng. Husk også
at snø kan dekke deler av stien og
merkingen, særlig tidlig på sommeren
og sent på høsten. Bruk av kart og
kompass er derfor en viktig del
av utstyret og en forutsetning for
å ferdes trygt.

Betjent turisthytte
Selvbetjent turisthytte
Ubetjent turisthytte
Privat overnatting (rabatt for medlemmer)
Rastehytte
Annen overnatting
Større sted
Mindre sted
5 Merket tursti med gangtid i timer
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Ikke merket tursti
Helårsmerket rute
Kvistet vinterrute
Anbefalt vinterrute
Båtrute
Hovedveg med nummer
Annen veg
Veg med buss
Vinterstengt veg
Jernbane
Helårsparkering
Sommerparkering
Veg stengt med bom
Veg med bomavgift

Kartutarbeidelse: Cartographica. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelse gitt i 1991.
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