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Andre områder
Vi ser også framover mol Gynnelfjellet, som
er neste mål for turen. Vi har truffet på spor
etter rein. Del er tamrein som har sitt sommerbeite i Trollheimen?
Vi legger sporene nordvestover ryggen forbi
høgde 1150 før vi tar den flotte kjøringa bratt
ned til daldraget (860 m) vest for Hikefjella,
Vi skal over til Krokultjønna og velger å gå
opp på sørsida av høgde 984. Et nytt flott nedrenn fører oss ned lil Krokultjønna (737 m) og
fram lil Gynnelvalnel (715 m) med flere hytter. Nå er vi i terrenget rett opp for Soknedal
tettsted, så hvis forholdene er tunge, er del en
retrettmulighet herfra. Hold i så fall på sørsida av Gynnella, ned gjennom skogen, ned jordene lil stasjonen, evl videre ned til sentrum
(250 m). Vanligvis er del dagsturspor fra Soknedal som kan følges ned.
Ved Gynnelvalnel lar vi en solid hovedrast
med bål og kaffekok i sollia før vi legger ruta
i lia framover mot Gynnelfjellet og tar opp i
skaret (910 m) som skjærer gjennom fjellmassivet. Fra nordsida av massivet tar vi bratt
utfor rett vestover og runder Burufjellet på
sørsida (620 m). Vi holder unna heng som kan
være rasfariige i utforkjøringene. Her er vi
igjen nede i skogsterreng, trivelig og åpen
skog av furu, gran og bjørk. Herfra er terrenget igjen uoversikflig. Vi lar dragene på østsida
av Burufjellet og krysser daldraget (530 m)
nord for fjellet. Vi legger sporet om Skjæriitjøiina, mot nordøst (610 m) og nord og inn
langs seterstien ned i dalsøkket innunder
Skjæriifjellet og finner Nerøyvollen (530 m).
Fram hit har skogen vært glissen og åpen,
men nå tjukner det lil med tettere granskog.
Setra er cl godt utgangspunkt for el flott nedrenn tii Støren. Hold høgden videre noen hundre meler og ta ned daldraget. Vi kommer
raskt inn på snauhogster og ned på traktorveg
som går i slynger og jevnt utfor ned lil gårdene Flatreitan (210 m). Herfra er det brøyta
gårdsveg en kilometer ned lil Soknesmoen

Meget lang gjennomgangs vintertur i skog og fjellterreng

Berkåk - lifjellet (- Soknedal) - Støren
Vel 40 km (vel 30 km til Soknedal), stort sett etter sjølgåtte spor, kupert.
Dette er en variert vintertur fra Berkåk etter dagsturspor, i kupert fjellterreng over
lifjellet og Gynnelfjellet og videre i myr- og skogsterreng på vestsida av Soknedalen
fram fil Støren. Det er gode tog- og bussforbindelser både til Berkåk og fra Støren.
Varianten ned fil Soknedal forkorter turen med ca. en mil.

Kart: Beskrivelsen refererer til kart 1:50 000,
blad 1520 I Rennebu, 1521 Il Hølonda og
1621 HI Støren.

Adkomst: Fra stasjonen
på Berkåk (460 m) følger vi boliggater og E6
til el par hundre meler
nord for krysset med
riksvegen fra Orkdalen
(430 m). Hvis du tar
buss, er del holdeplass
nærmere delte startstedet.
Her starter lysløypa som vi
følger ut forbi kirka. Vi følger
de preparerte sporene langs
boliggatene ganske langt nordover
og fra tydelig skiløypeskilt tar vi
nordvestover mol Bredalen,
"Hiren: Sporene følger vi i søriia innunder Mjuken og inn i Bredalen vest for
Vålåberget og Bjørneberget (570 m). Mens
de oppkjørte sporene lar videre nordover,
drar vi ned over Jønnsjø (614 m) og inn daldraget lil Mesloselra, I delle området passer
det godt med cn førsle rast i sollia. Det er viktig å bruke kartet aktivi videre på luren for
terrenget er gjennomgående uoversiktlig.
"blomkålteiTeiig".Vi og lar vest om Hestdalsfjellel og er oppe på snautjellel. Ruta legger
vi rett nordover i del småkuperte og kronglete
landskapet opp lil høgeste punktet på lifjellet
(1218 m). Pass på orienteringa. Her er lett å ta
feil. Utsikten er vid vestover mol Trollheimen
og nordover mot Hølonda og Skaunakjølen.

Tilbakeblikk mot det varierte og kuperte landskapet på lifjellet.
Folo: Erik StabeU
med gammelriksvcgen (100 m) og knapt tre
kilometer gjennom Støren fram fil stasjonen
og bussholdeplassen,
Heimreise: Også i helgene er del hyppige
tog- og bussforbindelser fra Støren. Del er
også hotell hvor vi kan få oss cn velfortjent
middag, kanskje eller en dusj.
Varianter: Vi kan la en retrett ned til Soknedalen fra Gynnelvalnet. Vi kan også dra nordover fra Krokultjønna, dreie ned over Holsjøen og dra ned på vegen mellom Hovin og
Løkken for haik eller videre nordøstover og
inn på seterveg langs Sandåa fram til Hovin
for log eller buss.
Erik StabeU
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