komplettere rutenettet nordover fra Sylene og sikre forbindelsen med
rulenetlel nordover mol Sulåmoen og Verdalen.
Dagsturmuligheter:
Fine dagsturer både i lavlandet og til fjells. Toppturer sørover lil Steinfjellet,
Litjkluken og Storkluken og nordover mot Skurdalsjøen og del varierte
fjellandskapet nordover herfra,
Rutenett og adkomst:
Teveltunet ligger helt nord i fjellturområdet Sylene som en forbindelse med
fjellområdene nordover. Nabohytter er Bjørneggen, Sulåmoen (ikke merket)
og Blåhammarstugan (dels merket via Storlien).
Bilveg helt fram. Buss på E 75, I km unna.

112

MERKETE RUTER OG ANDRE RUTER MELLOM
kYTTENE OG TIL TURMÅL I SYLENE
Av Erik Stabell
Rutebeskrivelser, norsk side
51. Nedalshytta - Slorerikvollen
52. Nedalshytta - Sylstationen
53. Nedalshytta - Storsylen (og Sylstationen)
54. Nedalshytta - Storsola
55. Nedalshytta - Sylryggen
56. Nedalshytta - Helagsstugorna
57. Helagsstugorna - Sylstationen
58. Sylstationen - Blåhammarstugan
59. Sylstationen - Storulvån
60. Blåhammarstugan - (Rundhøgden) - Storiien
61. Slorerikvollen - Sylstationen
62. StorerikvoUen - Blåhammarstugan
63. StorerikvoUen - Storlien
64. Slorerikvollen - Bjørneggen
65A, Bjørneggen - Meråker
65B. Bjørneggen - Mannseterbakken
66. Bjørneggen - Teveltunet
67. Slorerikvollen - Ramsjøhytta
68. StorerikvoUen - Ås i Tydal
69. Ramsjøhytta - Ås i Tydal
70. Ramsjøhytta - Schultzhytta
71. Ramsjøhytta - Fongen
72. Ramsjøhytta - Græslihytta
73. Ramsjøhytta - Bjørneggen
74A, Schulzhytta - Bjørneggen
74B. Schulzhytta - Mannseterbakken
75, Schulzhytta - Bleikåa og Evjegjerdet
76, Schulzhytta - Flora
77, Schulzhytta - Prestøyhytta
78, Prestøyhytta - Kvitfjellhytta
79, Prestøyhytta - Vekta
80, Kvitfjellhytta - Hegra (- Sondalen)
81, KvitfjeUhytta - Vindsmyr
82, Schulzhytta - Græslihytta
83, Græslihytta - Nordpå
84, Græslihytta - Kjølihytta
85, Nordpå - Kjølihytta
86, Kjølihytta - Reitan stasjon
87, Kjølihytta - Væktarhaugen
88, Stugudalen - Væktarhaugen
89, Væktarhaugen - Nedalshytta
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I denne ruteoversikten tar vi med beskrivelser av alle de vardete sonimerriitene og
vinterrutene mellom tLiristhyttcne og kvarterene i Sylene, De fleste vinteiriitene er permanent
stakei, Noen andre fine turer mellom hyitene og noen toppturer blir o^så omtalt.
For fullstendig beskrivelse av alle ruter og turer i hele Syleneområdet, både den
svenske og norske siden, viser vi til boka om Sylene med Peter Hanneberg og Karl H,
Brox som redaktører. Det er utgitt et særtrykk «På tur i Sylarna» som inneholder de
samme turbeskrivelser, utgitt på svensk på l-,T's forlag.
Ved disse rutebeskrivelsene ønsker vi å gi kortfattete opplysninger om hver enkelt
av de vardete sommerrutene og de vanligste vinterrutene. Samtidig ønsker vi å gi ideer
og inspirasjon til dem som vil søke utenfor disse rutene ved å fortelle om en del andre
turmuligheter. Fordi kartene over Sylene er så gode, velger vi å leggestørre vekt pååsi
noe om hva som er spesielt ved de enkelte rutene, gi opplysninger om lende,
vegetasjon, utsikter, trivelige steder osv,, fremfor å lage en nøyaktig beskrivelse av
hele ruten. For sommerrutene har vi for hver rute angitt et lidsforbruk tilsvarende det
som normalt brukes på turen med rolig tempo uten lange raster. Vinters lid vil føret
være avgjørende for tidsforbruket, så vi oppgir også lengde på ruten (målt på kartet
langs ruten). Det er også antydet hvor tung ruten er. De aller fleste vardete sommerrutene og de vanligste vinterrutene kan under vanlige forhold gås av alle som er i
rimelig god form. Endel av de andre rutene som er beskrevet, kan være for lange eller
for luftige for noen. 1 beskrivelsene har vi omtalt hvilke ruter som har luftige partier.
De som har litt erfaring I kartlesing, kan selv lese seg fram til hvor tunge turene er.
De vanligste rutene mellom hyttene i Sylene er permanent staket med ca, 4 meter
høye impregnerte trestaker som står med ca. 40 meters mellonn"om. På rutene i
«firkanten» Slorerikvollen - Nedalshytta - Blåhammarstugan - Sylstationen er
stakinga satt tettere og påsatt horisontale tverrbord. Lenger vest i Sylene er del aktuelt
ettcrhvcrl å redusere den permanente stakingen til passasjestaking og oppfangende
staking nærmest hyttene, supplert med kvisting i vintersesongen. Stakingen
vedlikeholdes jevnlig av turistforeningen. Likevel kan det hende at stakingen over
kortere strekninger kan være blåst ned eller dekket av dype snøfonner. Derfor er det
viktig at skiløpere, særlig i dåriig vær, følger med på kartet også når de går turer etter
stakingen. Da vil de eventuelt også kunne ta seg fram videre elter kart og kompass
eller finne tilbake til stakingen de kom fra,
KRYSSING AV ELVER OG BEKKER
Etter de merkete rutene er det satt opp bruer der vading kan by på problemer. Ellers
kan de fleste elver og bekker vanligvis hoppes eller steingås, Noen må vades. Bare ved
helt spesielt mye regnvær eller snøsmelting vil det være så høy vannstand at elver og
bekker er strie å vade. Ved noen elver og bekker er det organisert utsetting av stokker
vedhverbreddsomdukan ta med deg og støtte deg på ved vading. Sett stokken fra deg
på fastlagt sted.
KART
Alle turbeskrivelsene er knyttet til kartene i målestokk 1: 50 000 fra Statens
Kartverk, som også er utgitt som spesielt turistkart i målestokk 1: 100,000, Alle
navnene som er brukt i beskrivelsene, står på disse kartene. Dersom du begir deg ut i
litt brattere terreng utenfor de vanlige rutene, og har behov for å lese deg nøyaktig
fram etter kartet, kan kartet i målestokk 1: 100,000 bli for smått å lese, så du bør bruke
I: 50 000 - kartene, AUe aktuelle kart får du kjøpt på TT-kontoret,
Endel ruter helt vest og sør i fjellområdet Sylene dekkes ikke av turistkartene i
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målestokk I: 100 000. Også her må du ty til kartene i målestokk I: 50 000.
- Sylene dekkes av turistkartene Sylene og Sylan -Sylarna i målestokk I: 100 000 og
av karlene i 1:50 000 målestokk 16201 Haltdalen. 16211 Stjørdal, 162111 Selbu. 1720
IStugusjø, 1720 IV Ålen, 1721 I Meråker, 1721 II Essandsjøen, 1721 llITydal, 1721
IV Flornes og kartene Z 6 Storlien-Vålådalen-Ljungdalen, Z 7 Åre-Bydalen-Hallen og
Z 8 Hclags-Funåsdalcn-Rogen på svensk side i målestokk 1: 100 000,
KOMMUNIKASJONER
Mot nord grehser Ijellturområdet Sylene mot Stjørdalen med Meråkerbanen og
mellomriksveien E75 over Storlien. Her går både buss og log. Både Storlien og
Meråker (Mannseterbakken og Slordalen) er fine utgangspunkter for turer mot
Blåhammarstugan, Slorerikvollen, Ramsjøhytta og Schulzhytta. Fra Hegra starter
ruten som går inn til Kvitfjellhytta, Dette er første ledd i den omfattende lenken med
hytter og ruter som skal forbinde Trondheimsfjorden med Bottenviken, «från kust til
kust».
Mot,sør er det Gauldalen med riksvei 30 og Rørosbanen og riksvei 31 over Brekken
mot Sverige som avgrenser Sylene, Fine startpunkter er Haltdalen med Nordpå, Reitan
mot Kjølihytta og Tånndalen mot Klinkenslugan på svensk side.
Men flest startmuligheter har du hvis du tar riksvei 705 gjennom Selbu og Tydal.
Fra Vindsmyr i overgangen mellom Hell og Selbu kan du etter en mils tur komme inn
til Kvitfjellhytta, fra Innbygda kan du nå Prestøyhytta etter 5-6 km fra bilvei. Fra
Evjegjerdet og Flora kan du nå Schulzhytta etter en dagsmarsj. Fra Græsligrenda er
det en times tur opp til Græslihytta og fra Ås er det bomveier (stengt vinterstid) innover
i retning av Ramsjøhytta (4 km å gå) og Slorerikvollen (4 km å gå). Fra Stugudal er det
vei (stengt vinterstid) helt fram til Nedalshytta og 3 km å gå opp til Væktarhaugen. Fra
bomveien over mot Reitan (stengt vinterstid) er det 4 km opp til Kjølihytta. Fra
helårsvegen mellom Stugudal og Brekken er det ca. 8 km opp til hytta,
PARKERINGSMULIGHETER
Følgende steder er det mulig å parkere egen bil i forbindelse med turer i fjellet. Di -•
det er notert en (P), er det spesielt opparbeidet parkeringsplass.
Sonuner: Ved Nedalshytta (P), i Stugudalen (P) (3 km fra Væktarhaugen), i
Sankavika (P) (4 km fra StorerikvoUen), i Skarpdalen (4 km fra Ramsjøhytta), i
Græsligrenda (P) (3 km fra Græslihytta), i Flora (for turer til Schulzhytta), ved Blekåa
(P) (for turer til Schultzhytta), på Vekta (P) (6 km fra Prestøyhytta og 7 km fra
Kvitfjellhytta),på Vindsmyr(P)(forturcrtil Kvitfjellhytta), ved Hegra festning(P)(for
turer til Kvi ilje II hyt ta), på Mannseterbakken (P) (for turer til Schulzhytta og
Bjørneggen), på Bjørneggen ved Rotvoll i Stordalen (P), på Teveltunet (P). på Storlien
(P), på Rundhøgden (P) (for turer til Blåhammarstugan), ved Storulvån (P), ved
JensåsvoUen (4 km fra Kjølihytta) og ved Nordpå (P).
Vinter: I Stugudalen, flere steder (P) (for turer til Nedalshytta. Væktarhaugen og
Kjøli) ved Ås i Tydal (P) (for turer til Rain.sjøhytta og StorerikvoUen), i Græsligrenda
(P) (for lurer til Græslihytta), ved Høgset gård ovenfor Evjegjerdet i Selbu (P) (for turer
til Schulzhytta), øverst i Innbygda (Garberg) i Selbu (P) (for turer til Prestøyhytta og
Kvitfjellhytta), på Vindsmyr (P) (for turer til Kvitfjellhytta), på Mannseterbakken (P)
(for turer til Schulzhytta og Bjørneggen), på Bjørneggen ved Rotvoll i Slordalen (P), på
Teveltunet (P). på Storlien (P). på Rundhøgen (P) (for turer til Blåhammarstugan), ved
Storulvån (P), ved Reitan stasjon (for lurer til Kølihytta) og ved Nordpå (P).
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