En av hovedgrunnene til at vi vi valgte Sylene var at vi trodde det var et
typisk innlandsklima der. For oss fortonte det seg nærmere som et vestlandsklinia nord for Helags.
Bruken av planker som sti over områder med myr og andre våte områder ser
vi på som el positivt HItak, Dette må vel kunne kalles miljøvern i praksis?
Istedenfor at folk går å tråkker opp en sti på opptil femti meter bredde, så kan
man faktisk her gå tørrskodd å spare terrenget for utrolig mye slitasje. Det var
hovedsakelig på svensk side plankene var lagt ut, og da på de bløteste myrene.
Burde kanskje brukes mer i Norge?
Det er muligens ikke det samme personlige preg over alle svenske hytter,
men de hyttene som har dusj og sauna trekker endel opp.
En annen ting er den .svenske fokuseringen på sikkerhet, helårsmerking
med staker, rastskydd halvveis mellom hyttene, telefonkontakt mellom
stugverdene osv. Dette gjør fjellet tilgjengelig for de fleste, men dette kan også
være med på å fjerne noe av sjarmen/utfordringen ved å gå i fjellet.
Turen går også gjennom områder hvor det kan være moskus, dessverre (?)
traff ikke vi noen av disse, men vi så derimot svært mye reinsdyr. Disse var
mye mer «tamme» enn det vi er vant til fra tidligere turer. El hyggelig innslag.
Ikke nøl med å ta turer i dette området, alle som måtte prøve seg ønskes en
god tur av oss.

SyonE ei'"OLLEN

Vigel-Hyllingen-området
- de mange sjøers land
Av ERIK STABELL
^t
Vigel-Hyllingen-traktene, dette fjell- og skogområdet mellom Sylene og
Femundsmarka er ikke mye besøkt. Det er et rike som er kjent bare for de få,
avglemt - eller kanskje aldri riktig oppdaga og burde kanskje beholdes slik?
Noen områder i naturen må få lov til å være i ro, uten mye ferdsel - og til glede
for dem som virkelig søker de uberørte perler,
Vigel-Hyllingen-traktene er såvlsst ikke uberørt av menneskers aktivitet.
Her er det spor, merker og rester etter menneskers mange hundre års
tradisjonelle bruk av området til setring, beite, jakt og fiske. Men denne
virksomheten har aldri sprengt naturens rammer og grenser.
Del har i de siste lO-år vært en kamp for å hindre ødeleggelser og
reduksjoner av området. Først og fremst har det vært planer om kraftutbygging - Øvre Glommå-utbygginga - som har vært trusselen. Det er godt
arbeid fra mange krefter innen naturvernet som har gitt forståelse for
områdets store verdier. Nå blir dette området trolig berget unna kraftutbygging og vernet som nasjonalpark eller landskapsvernområde.
Området grenser opp mol Funesdalen-Tånndalen, ett av Sveriges mest
utbygde områder for skiturisme. Hvis du skal forslå verdien av å beholde
Vigel-Hyllingen-området ulen inngrep, må du dit og oppleve verdiene her
inne på norsk side. Så skal du dra over grensa til Sverige og se der hvordan det
tilsvarende område er «utviklet» for reiselivet.
Årstider, værstemninger og naturopplevelser er mangfoldige i et slikt
skogfjell og snaufjellområde med utallige og varierte sjøer og elver. Turmulighetene er tilsvarende mangfoldige.
Jeg har valgt å gi en smakebit på områdets muligheter ved å presentere tre
turforslag i området:
1, Vinlerfericlur/påsketur Sylene - Femundsmarka.
2, Forsommertur med kano og telt, helg.
3, Høsttur på 4 - 5 dager, tell og hylte.
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I. Vinterferietur/påsketur Sylene - Femundsmarka fra hytte fil hytte.
Turen starter på Storlien og kan f.eks, gå ruta Storerikvollen-SylstationenNedalshytta og fram til Væktarhaugen. Væktarhaugen er et flott utgangspunkt
for turen gjennom Vigel-Hyllingenlraktene. Du kan enten la ruta høgt oppe i
VigelfjeUene mot Khnkenstugan på svensk side, dra rett sørover på norsk side
og overnatte på Vauldalen eller dra mol Brekken og overnatte på de
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kvartermulighetene som finnes her. Alle disse turene er lange, så det bør være
lette snøforhold, du bør være i bra form og helst bør det være flere som kan
bidra til å tråkke spor:
Mot Klin]f£nstugan:
Hold høgden sørover fra Væktarhaugen og passer over Vigelsjøen. Er føret
lett, ta mOl sørøst gjennom området med plassene Hyddkroken og Grøndalen
til Khnkenstugan. Hvis føret er tyngre, hold rett østover fra Vigelsjøen, om
Hyddsjon og på nordsida av Grondalen fram til Khnkenstugan, Videre mot
Femundsmarka kan du la fra Khnkenstugan til Fjållnås og videre til Ljøsnåvollen (ubetjent vinterstid) på norsk side eller Skedbrostugan på svensk side.
Mot Vauldalen:
Hold høgden fra Væktarhaugen og passer over Vigelsjøen. Dra ned i
Hyllingsdalen og dra over kjølen mol Vauldalen, Du kan også ta en lavere rute
fram til Hyllingsdalen, se rutebeskrivelsen mot Brekken, Fra Vauldalen kan du
fortsette videre sørover i Femundsmarka fil Ljøsnåvollen eller Skedbrostugan.
Mot Brekken:
Hold høgden fra Væktarhaugen på innsida av Gråsida og ned til Møsjøen, over
lil Langen og Rien. Her er det et mylder av større og mindre vatn og tjønner. Ta
innom Rien og over i Hyllingsdalen, Dra om Hyllbekkvollen fram til Brekken.
Fra Brekken kan du fortsette sørover i Femundsmarka til Ljøsnåvollen om
Vigelfjcllområdet,
I Femundsmarka kan du dra sørover på norsk og svensk side til Grovelsjon
og Svukuriset og avslutte der. Eller du kan dra fra Ljøsnåvollen mot MarenvoUen og Røros.
Del er sammenhengende rutenett på svensk side fra Sylstationen/
Nedalshytta til Helagsslugorna-Fåltjågerstugan- Klinkenstugan-FjållnåsSkredbrostugan/Ljøsnåvollen. Del er også et ønske å etablere en ny hytte på
norsk side i Vigel-Hyllingen-området. (Se egen artikkel om byggeaktiviteten i
TT!)

El rolig og variert fiellskoglandskap med en mengde små og store vatn gjør RienHyllingen-oinrådet til et atlraktivi målfor mange typer friluftsliv.

2. Forsommertur med kano og telt, helg.
Den letteste måten å komme inn i Hyllingsdalen med kano er å bære/trille
kanoen fra Brekkensida og fram til Hyllingen og Hyllingsdalen. Rien og
vannsystemene mot Langen kan du nå direkte fra veg nord fra Rien og i
sørenden, se kart. Du kan enten bruke en helg på hvert av områdene eller ta
den lange (vel 3 km) bæringa mellom Rien og Hyllingen og fare over begge
områdene i raskt tempo på en helg. Tidlig på sommeren før den høge
vannstanden har lagt seg etter snøsmelfinga - og før myggen har kommet -

Skardørsfjella og VigelfjeUa er et fjellmassiv hvor det er greit å ta seg fram over topper
og tygger - et eldorado for varierte skiturer.
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kan du nå langt innover Hydda. Men la hensyn til naturen dersom du drar på
kanotur på våren og forsommeren! Naturen er da veldig sårbar for
forstyrrelser.
Rien er stor og åpen, så her kan vinden ta sterkt. Den er heller ikke så
spennen^^å padle.
Med kano kan du oppleve den vakre naturen her inne fra vann-sida. Fint
som alternativ til fot- og skiturer !

/ Hyllingsdalen finner du et varieri fjellskogterreng med små og store sjøer Fim både
vinters
L.
jVintersnoogvnmm/^rv
sommersli, lid.

3. Høsttur på 4-5 dager, telt og hytte.
Slutten av august og første halvdel av september er en fin Hd for vakre
høstturer. At det ikke er noen hylteovernattingsmuligheter her inne, gjør at vi
må ha med telt. Men da kan vi også utnytte denne friheten til å legge ruta
akkurat der vi vil.
Vi drar opp HI Væktarhaugen selvbetjeningshytte med buss eller bil på
kvelden. Første dag holder vi en lav rute over til Møsjøen om Langen og holder
gammel sti og tråkk på østsiden av Rien fram lil Hyllingen. Her finner vi en fin
leirplass for natta. Neste dag drar vi innover Hyllingsdalen, om Hyddkroken,
Grondalen og ned Grondalen mot Khnkenstugan hvor vi overnatter i telt eller
på hytta. Fra Khnkenstugan starter vi ut nordover langs merkinga mot Faltjagerstugan, men så snart vi er over skoggrensa dreier vi mol nordvest mol
Skarsfjållet. Vi tar over toppen eller forbi og rett vestover mot Vigelsjøen. Her
er det et langt mer goldt og øde landskap enn nede i den lune Hyllingsdalen.
Ved Vigelsjøen slår vi leir. Siste dag drar vi VigelfjeUa nordover mot Skardørsfjella. Her er det mange lopper og rygger å legge ruta etter. Det er så slakt
langs ryggen at du ikke vil ha problemer med for bratte partier. Ta ned til
Væktarhaugen og Stugudalen på slutten av dagen.
Hvis du vil utnytte fiskemuligheter, plukke moller osv,, så kan det være greit
å bruke flere dager på luren. Turen kan også ta utgangspunkt i Brekken eller
Vauldalen. Da kan du proviantere på Væktarhaugen og slipper bære med deg
mal for mer enn I og 2 dager.
Enten du tar deg turer med utgangspunkt i disse tre turforslagene eller lager
ditt eget opplegg, så regner vi med at området faller i smak. Bruk kart og
studer alle mulighetene området rommer!
Men ett utgangspunkt må være felles for alle som drar inn her: Far snilt fram
i naturen! Dette er en naturperle som også framtidige generasjoner må få
oppleve.

Dette karmtsniliel viser at området mellom Stugudal og Vauldalen foreløpig U^^er
ubrukt i luristjoremngssammeneheng. Men på svensk side er nord-.sør-forbindeisen
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