Vandreguide

Tydal og Sylan
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Velkommen til Tydal

Foto: Mattias Jansson

Velkommen...
... og opplev Sylan og Tydal til
fots! Området er et eldorado for
korte og lange vandringer. Høye
fjell, vakre elver og et rikt tilbud av
stier og merkede vandringsleder
gir flotte opplevelser. Mange
av turene kan kombineres med
aktiviteter, kultur og historie.
Hvorfor ikke et besøk på Kistafoss
kraftverksmuseum, eller avslutte
turen med en god middag på
Væktarstua Hotell? Overnatting
finnes på hotell, hytter og camping.
Turistforeningen har lengre
merkede turer til fjells, og i dalføret
finnes det kortere turer for den
som ønsker det.
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Tenk på at det er reinsdyr og
sau i området, at naturen og
verneområdene er følsomme og ha
hunden i bånd. Opplev Sylan!!
Tips!
Vandresesongen varer i fra juni til
september avhengig av høyde og
vær. Noen turer går langs godt merket
sti, mens andre turer går i villmarka.
Husk derfor riktig utstyr.
Vi anbefaler: Lær eller gummistøvler,
ekstra klær, kart og kompass,
mobiltelefon og førstehjelpsutstyr.
Husk at det ikke er mobildekning over
alt i Sylan.
Kart: Sylan 1:100 000 Ugland IT,
samt M-711.

ATB Buss
02820
www.atb.no
Eggen taxi
96 50 02 52
Stasjonert i Ås i sentrum

Storerikvollen
91650664/73924200
www.tt.no

Stugudal Camping
98 49 88 46
www.stugudalcamping.no

Sykkelutleie
Sportsutstyr

Selbusporten
73 81 04 50
Selbutorget, 7580 Selbu

Tydal legekontor
73815840/7482600

Stugudal handverk og fritid
73 81 55 12

Coop Tydal (post)
73 81 53 05

Stugudal landhandel
73 81 56 20
www.stugudal-landhandel.no

SERVICE

Service

Brann/Politi/Ambulanse
110/ 112/ 113

Tydal museum
73 81 59 00
www.tydal.kommune.no

Nedalshytta
73814623/73924200
www.tt.no

Nesjø båtutleie/camping
73 81 46 21
www.fiskeitydal.com

Brekka bygdetun
73 81 59 00
www.tydal.kommune.no

Transport

Patrusli Gaard
90 10 46 00/01
www.patrusli.no

Aktiviteter

Best bensinstasjon
73 81 53 11
www.tydal.net

Spisesteder

Væktarstua Hotell
73 81 31 00
www.vaektarstua.no

Overnatting

Bedrifter

3

Gradering av løyper
For at du som gjest enklere skal ha muligheter å velge en rute
som passer vær, vind og ferdigheter, så er alle rutebeskrivelsene
gradert etter den nye merkestandarden som er i Norge.
Gradering
•
•
•
•

Passer for

Høydemeter

Nybegynnere
Krever ingen spesielle ferdigheter
I hovedsak kortere turer
I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/
barnevogn, merkes dette med eget symbol

< 300 meter

• Nybegynnere
• Middels godt trente turgåere
• Grunnleggende ferdigheter

< 400 meter

• Erfarne turgåere
• God utholdenhet
• Krever godt utstyr og gode fjellsko

< 1000 meter

•
•
•
•

Ingen maks

Erfarne fjellfolk
God utholdenhet
Krever godt utstyr og gode fjellsko
Kunnskap om kart og kompass

Vandring på Pilegrimsleden ved Sylsjøen og Skarddøra. Foto: Mattias Jansson
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Gradering av løyper
Tidsangivelsen på turene er uten pauser og med en
normalgange på 4 km i timen på flat mark. Regn med et
kvarter ekstra på egne turer på 100 meters stigning.
Stiltype

Stigningsgrad/ eksponering

• Asfalt, grus, skogsvei og gode stier
• Stor grad av opparbeiding som gir god
fremkommelighet
• Underlaget er fast og jevnt, og uten
hindringer
• Ingen vading/kryssing av bekk

• Moderate stigninger, men ingen bratt eller
vanskelige parti

• Som grønn løype, menkan ha mer krevende
partier
• Kan være steinete, men ikke krevende ur
• Ingen vading/kryssing av bekk

• De fleste stigningene er moderate , men kan
inneholde enkelte bratte partier
• Enkelte partier kan oppfattes som luftige
for noen

• Sti, åpent terreng, sten ur og snaufjell
• Kryssing av bekkefar, traversering av bratte
hellinger og lengre områder med både løs
stein, og myr
• Inntil to vad/kryssing av bekk

• Flere typer stigninger og utfordringer
• Flere luftige og utsatte partier
• Kan inneholde tekniske utfordringer og
passasjer med noe klatring med støtte av
hendene

• Lengre og/eller mer tekniske løyper enn
“Rød”
• Vading/ kryssing av bekk forekommer
gjerne

• Typiske turer vil være lengre toppturer med
bratte stigninger og ujevnt underlag
• Kan ha partier som er meget luftige klatring
• Smale egger, sva, ur, etc.
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Væktarhaugen rundt - En flott rundtur

Stugusjøen
n
Riastvege

Stugudal
Kåsa

Pilegrimsvandring. Foto: Mattias Jansson

Start turen ved Væktarstua Hotell i Stugudalen.
Følg skiltet Nedalshytta. Følg den røde merkingen
gjennom hyttefeltet og til høyre. Fortsett oppover
og kryss grusveien et par turer for du kommer til
Væktarhaugen 2,7 km fra start og på 770 meters
høyde. Gå over elva Rotåa ved broen, og ta til høyre
Gråsida
oppstrøms opp til Ljungdalsvaet. Her
tar du til venstre
Ystesosen
og over myra og opp bakken.Ved krysset tar du venstre
ved 800 meters høyde mot Nedalshytta. Hold kursen
nesten rett nord. Her er det flott Møsjøen
utsikt mot Skardsfjella.
Her når du turens høyeste punkt på 810 moh og 4,1
km etter start er det et kryss med vad til venstre og
bru til høyre. Gå over brua og sving venstre/nord
og følg stein nedstrøms. Ca 5 km fra start går det en
rødmerket sti rett frem gjennom skogen 775 moh. En umerket sti går langs elva
til venstre, og det er denne som du skal ta. Etter 1 km, (6 km fra start) så kommer
du til Nyvollen. Her går stien over til grusvei som du følger frem til den større
kryssende grusveien. Sving til venstre og følg denne ned til Stugudalen igjen.
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Rv 7

Tid: 		
2,5 - 3 timer uten pause.
Lengde: 		
9 km.
Start og slutt:
Væktarstua Hotell, Stugudalen. 620 moh.
Langen
Høyeste punkt:
810 moh.
Kort beskrivelse:
Middels lang og fin tur med utsikt innover
		
mot Skarddøra, Pilegrimsleden og 			
		verneområdet.
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Kveldsol ved sjø. Foto: Mattias Jansson
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Storvollvola

Badekulper ved Nordskarsfjellet

en

5
70
Rv

Moen

Tydal

Nimmehtsgaejsie

Stugusjøen
Riastvegen

Stugudal

Skardsfjella

Badekulp. Foto: Geir Horndalen

Kåsa
Dette er en flott familietur
i annerledes
Åarjelgaejsie
terreng som er en fin dagstur med
utgangspunkt fra eksempelvis Nedalshytta.
Starte langs Sylsjøvegen 9,5 km fra
Stugudal eller 5,5 km fra Nedalshytta. Her
fjella
Gråsida
Ystesosen
er det muligt å parkere langs grusveien. Gå
sørover inn mot fjellet over den første åsen,
Møsjøen
og hold deg på siden av myra i retning
sørGjevt
sør-øst. Gå opp mot fjellet, i klarvær er det tydelig å se dalgangen opp mellom
fjellryggene. Langs stien så kommer det flere kulper og blankpolert svaberg. Stien
forsvinner etter hvert men ved tørt berg så er det lett og finne seg vei opp fjellet. En
kan gå både på selve svaberget eller på siden. Det er en flott utsikt ut over Nesjøen,
mange hundre meter lengre nede. I badekulpene kan en om sommeren ta seg et
friskt bad, eller bare beskue det vakre arbeid som breene har utført på fjellet.
Vær
Ijsengealta
oppmerksom på at det ved regn kan være glatt på algene som vokser på fjellet.
Den siste kulpen er Langen
på ca 1100 meter over havet.
Soenehkeja
For den spreke så kan turen fortsette opp på Nordskarsfjellet 1529 moh. Det er
ingen sti, men i bra vær så kan den som er fjellvant ta seg opp på toppen. Det tar
ca en time ekstra en vei opp mot toppen. Ved regn blir turen mot toppen for glatt
og anbefales ikke.
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Rv 7

Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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1 time en vei.
2,5 km en vei.
Langs Sylsjøvegen 900 moh.
Viglsjøen
1100 moh.
Dette er en flott tur i spennende landskap i alpint
terreng. Sti og svaberg. Vanskelig ved bløtt vær.

Vigl-

fjella

Skarddøra - I pilegrimenes fotspor
Nimmehtsgaejsie

øen

Skardsfjella

Stugudal

Åarjelgaejsie
Pilegrimsleden ”Romboleden” var en viktig ferdselsvei fra Mälardalen i Sverige,
til Nidaros fra 1000-tallet og frem til reformasjonen. Veien gikk gjennom den
spektakulære Skarddøra. Prøve turen selv og gå gjennom den bratte dalen.

Gråsida

fjella

Start turen ved Sylsjødammen, like innenfor svenskegrensen. Dit kommer man
med bil, ca 20 km fra Stugudal på grusvei. Høyden her er på ca 850 moh., og det
er en flott utsikt over sjøen og Helagsmassivet, som rager nesten 1800 moh.. Det
mektige utspringet
Møsjøen heter Predikstolen (prekestolen) så den religionshistoriske
koblingen er stor i dette området. Det er merket med pilegrimsskilter, og Gjevtele
starten
går sørover langs sjøen et stykke opp i lia inntil det svinger i retning sørvest mot
norskegrensen. Her møtes Jamt-Norgevegen, som du følger, og går sammen med
Romboleden som kommer sørfra. Denne blir hetendes Romboleden videre, og går
over riksgrensen mot det som tidligere var Nidaros. Her holder du til vest gjennom
fjellpasset. Ved grensen står det en Pilegrimsbauta og lenger ned i dalen finnes
det andre levninger som for eksempel Offerkast- plassen der pilegrimer kan legge
på en stein når de passerer. Ned mot Væktarhaugen blir stien litt bløtere og en
bekk må krysses til fots. Fortsett forbi Væktarhaugen og ned mot Stugudal kapell,
som er et vakkert kirkebygg. Avslutt kanskje vandringen med en
god middag på
Ijsengealta
Væktarstua?
Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt:
		
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
		
		

Ca 6 timer.
Soenehkejaevrie
19 km.
Sylsjødammen 851 moh/ Stugudalen kapell alt
Væktarstua hotell 620 moh
1072 moh.
En vandring i Pilegrimenes fotspor fra Sverige og
igjennom den vakre Skarddøra. En lang tur i flott
fjellterreng. Kan være værutsatt.
Vigl-
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Stugusjøen

Møsjøen - Porten til Skardsfjella
SkardsStugudal

en
Kåsa

Åarjelgaejsie

Gråsida

en

Skardsfjella

Møsjøen

Gjev
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Rv 7

Møåa. Foto: Mattias Jansson

Start turen ved parkeringen på Stugudal
camping ved siden av den vakre
Stuggusjøen. Gå forbi resepsjonen og
etter 25 meter ta til venstre. Her går
det en kjerrevei forbi at anleggshus.
Gå nordøstlig retning og 600 meter
Ijsengealta
etter start, sving opp høyre opp på en
hyttevei. Følg
denne
og
etter
500
meter
Langen
Soenehke
går stien sørover. Hold rett frem inne i
hytteområdet. Etter åsen kommer Møåa
frem på høyre hånd. 1,5 km fra start svinger veien opp til venstre. Ta til høyre på
stien som går rett frem. Her passerer du forbi ett flott fossefall. Dette er fin terreng
der elva rinner ut i et flott landskap med små stryk, stillegående partier og fossefall.
4 km fra start svinger åa til høyre - hold rett frem. (For dem som ønskerViglkan en
avstikkere gjøres til høyre (vestover) ca 1,5 km tur og retur, for å beskue et vannfall.
Litt vanskelig sti). Fortsett opp på siden av fjellet der høyeste punkt er 770 moh.
Det er et flott skard på høyre side av stien. Gå ned til Møsjøen på 743 moh med
Viglsjøen
flott utsikt mot Skardsfjella og med fine strender. Du er nå inne
i SkardsfjellaHyllingsdalens landskapsvernområde. Nyt naturen med respekt. Gå den samme
fjel
veien tilbake.
Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
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1,5 time en vei.
4,8 km en vei.
Stugudalen camping 620 moh/ Møsjøen 743 moh.
770 moh.
Dette er en flott tur med fosser, fjellutsikt og besøk i et
verneområde. Grusvei og sti.

-

Stor-

Vessingsjøen

Knallen - Pilegrimsvandring
i kulturlandskap
tjønna
Lauvøy-

Movola

vola

Storvollvo

Mobrua

Grø
ndale
n

n

Riastvege

Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt.
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
		

Pilegrimsvandring . Foto: Mattias Jansson
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7
Rv

Pilegrimsleden gjennom Tydal mot Trondheim har
Mosjøen
rundt 1000-årige aner. En tur på Pilegrimsleden
Moen
over Knallen, er en ev de flotteste strekningene i
Trøndelag. Start ved Moen bru 590 moh. Følg en
grusvei retning sørvest som etterhvert Grønsjøen
går over
i en kjerrevei. Etter ca 10 minutter, 700 meter fra
start, så møter du Pilegrimsleden som krysser
kjerreveien. Følg denne til høyre, retning vestover.
Etter ca 45 minutter/2,5 km fra start, kommer man
til Knallen, turens høyeste punkt på 730 moh. Her
er det flott utsikt over elva Tya, Skardsfjella, Fongen
og Sylmassivet. Følg stien videre ned en gammel
hulvei. Det er litt brattere ned i skogen. Ca 3,3 km
fra start kommer du ut på et hogstfelt. Følg den
Veundsjøen
merkede stien. Gå gjennom et skogholt 4,2 km fra
Grønvola
start og ned til elva Tya. Her er det grusvei
langs
med elva ned til Løvvøya. Etter 5,7 - 6 km fra start så
er det flere kryss, men hold rett frem. Ved brua over Tya går leden videre til venstre.
åstøten
Gå over brua og ut til hovedveien 705. Ta buss eller gå tilbake til startpunktet. For
en lengre tur, se på www.pilegrim.info
2 timer en vei.
6,7 km enkel vei.
Moen bru 590 moh/ Løvvøya 533 moh.
730 moh.
Dette er en kortere men en like så finYstesosen
tur i Pilegrimenes
fotspor over en fjellknalle med flott utsikt.
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Brekka- Barnas tur i Trollskogen
Aunet
Græslidammen
Henmo

Ås
Lian

Lauvøy-

Falkfangarvola

Smedvollen
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Sto
rh
e

He
nda
len

na

Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:
		
		

vola

Ca 30 minutter.
500 meter.
Brekka Bygdetun 380 moh.
380 moh.
Fin og spennende tematur for barn. En kort ruslerunde
i sammenheng med besøk på Brekka Bygdetun.Troll, dyr og
opplevelser for de minste.

Trollstigen på Brekka . Foto: Mattias Jansson

Dette er en kort tur for de aller minste. Ved
Brekka bygdetun, som har dyr og annet
spennende for barn starter det en trollstigi
området. I skogen kan de små rusle på en sti
der dyr, troll og andre mystiske vesen holder
til. Stien slynger seg i en bue med mange
opplevelser for de små. Turen kan kombineres
med et besøk blant dyrene på Brekka, sammen
med enkel servering og kanskje en tur opp i
klatretårnet?

Ty
a

na
He

Henvola

Østby

G

Gammelvollsjøen
Karolinerleden til Hærtjønna

Ås

N

ea ved Gohaugen
Start
ovenfor Østby, Ås i Tydal.
Det er bomvei hit. Et
alternativ er å parkere
ved Tydal torg (Coopmarked) for en fin gåtur
til Gohaugen langs
Langfallkulturlandskap (2 km).
Ved Gohaugen er det en
merket Karolinerled in til
Hærtjønna,
sjøan som er sentral
i Karolinerhistorien.
Etter starten så passerer
man gjennom en skog og
ut på en myr. Etter en stund så kommer man opp påStoren høyde med utsiktVessing
mot
Røvasstjønna og passerer en vinterstaket led. Gå rett frem
forbi sjøen på sørsiden
tjønna
og over en myr og forbi et skogholt. Fortsett langs den merkede løypen over en ås
og ned mot Hærtjønna der det passer seg godt med en rast. Samme vei tilbake.
Ty
a

På Karolinertur. Foto: Mattias Jansson

Østby

Tid: 		
LauvøyLengde: 		

Start og slutt:
vola
Høyeste
punkt:
Kort beskrivelse:
		

1 time en vei i rolig tempo.
2,5 km en vei.
Movola
Gohaugen 580 moh/ Hærtjønna 580
moh
590 moh.
En fin tur i Karolinenes fotspor i fjellskog med vakker myr
og tematisk historie.
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pen

Storerikvollen rundt

Rems

Storerikvollen

Sankåeppen
vika
Kroessdurrie

Djupholvika

Essandsjøen

Storerikvollen rundt - Historisk tur i fint seterlandskap

Elgesjøen

Tid: 		
1 time en vei.
Lengde: 		
4 km en vei.
Brokksjø
Start og slutt:
Sankåvika-Sjursvollen
dalen 740 moh/Storerikvollen 769 moh
Høyeste punkt:
780 moh.
Kort beskrivelse:
Kort gåtur på sti/kjerrevei inn til fjellhytta med seterpreg og
		
servering. UtsiktØvre
mot Sylmassivet og Esandsjøen. Perfekt
		familietur.
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Brokksjøene

Nedre

Storerikvollen. Foto: Mattias Jansson

Storerikvollen fra 1897 er kjent for
sin koselige seteratmosfære og
flotte utsikt mot Sylmassivet. Start
turen ved Sankåvika der det finnes
rasteplass og parkering. Hit er det
bomvei 20 km grusvei fra Tydal
sentrum.
Etter parkeringen så følger man
grusveien nordøst og skilt til
Storerikvollen. Straks tar man av
på sti til høyre og følger denneMulevola
ca 3 km inntil denne går på en
kjerrevei den siste kilometeren inn til vollen. Om sommeren er det her mulighet for
servering og overnatting. Samme vei tilbake, eller ta en omvei over Blåkkåkleppen
bak hytta, 909 moh med fantastisk utsikt over Sylan.

Haamehke

RamSJøhytta
Ramsjøen

Blåh

Sankåkleppen

ja
døl
RamSJøhytta - VedLøSkarvan
Roltdalen nasjonalpark...

Tydal

sjøen

Tid: 		
Lengde: 		
Start og slutt:
Høyeste punkt:
Kort beskrivelse:

Østby

Ramsjøhytta. Foto: Mattias Jansson

...ligger flott til med utsikt mot
fjellet Fongen, ved grensen til
nasjonalparken. Den drives
av Trondhjemsturistforening.
Det er grusvei ca 18 km
fra Ås i Tydal via Østby til
Gardkleppen
Finnkoiesjøen. Merket sti som
starter ved parkeringsplass på
Kro
Skarpdalsveien etter Kranklia.
Følg merket trase ”Ramsjøhytta”.
Gå et stykke ned i lia og så over
elven Lødølja på brua. Gå i
blandet myr og skogsterreng
til du passerer en bekk etter en
Rødalsvollen
liten time. Denne kan til vanlig gås på steiner. Nå blir det mer fjellterreng frem til
hytta som ligger ved Ramsjøen etter du passert brua over elva Ramna. Hytta som er
Gammelvollselvbetjent tilbyr raste og overnattingsmuligheter og du kan kjøpe en del proviant.
1 time en vei.
4 km en vei.
Parkering Lødølja 700 moh. Ramsjøhytta 771 moh
771 moh
Kort vandring i fjellandskap med flott utsikt. Fin familietur.
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Hyllingsvollen og Nauttjønna

Græsli
Rv 705

a

Ne

Græslida

mesjøen

Hilmovola

H

Naut-

tvei
orvei
16
et-sti

He
nda
le

n na

lhy

Lit

Start og slutt:
Høyeste punkt:
svei / Riastvegen
Kort beskrivelse:
munalvei
		

Ca 2,5 timer en vei.
Ca 6 km en vei.
Hammervollen 425 moh., Nauttjønna 750 moh.
750 moh.
Historisk vandringsled i skog og kulturlandskap med
avslutning ved en vakker sjø på fjellet.

Nauttjønna. Foto: Mattias Jansson

grense
Tid: 		
sgrense
Lengde: 		
munegrense

Storhynn
a

Dette er tjørna
en fin tur i Karolinenes
Hyllingen
fotspor. Start turen med et
stopp i Gresli der det finnes et
Karolinerskilt med informasjon.
Ta brua over Nea. Man kan starte
nede ved elva og gå grusvei/
sti opp til Hammervollen
eller fortsett med bil/sykkel til
Hammervollen. Her begynner
vandringen overHynnhøgda
en liten bru og
sving litt til venstre. Gå opp på
grusveien som går langs elva et
Smedv
lite stykke. Følg blå Karolinerstolpe. Sving opp rett frem og forlat elva etter et par
hundre meter. Her er det en kjerrevei i skogen som leder opp til Hyllingsvollen, som
er et gammelt seterområde. Gå forbi setrene og ut på myra. Videre oppover langs
merket Karolinertrase. Her gliser skogen ut og man må ta seg over en større bekk på
noen steiner. Stien går forbi en sauhage og opp mot Nauttjønna der det passer godt
med en rast. Her er det over tregrensa og flott utsikt mot Hilmo og Greslibygdene.
For dem som ønsker kan turen fortsette opp mot Litlbukkhammeren. Gå samme
vei tilbake.
kartverk
1998

Vandring i Sylan er en opplevelse sommer som høst. Foto: Mattias Jansson
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Pakke sekken og opplev den vakre naturen i Tydal og Sylan.
Velkommen hit.
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Tydal turistkontor Ås
Tlf: +47 73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no
www.sylan.no

Stugudal turistinformasjon
Tlf: +47 952 95 952
turistinfo.stugudal@online.no

Layout og trykk: Selbutrykk AS
Utarbeidet av Mattias Jansson. Sylan.no

Velkommen til å oppleve variert vandring i flott natur. Korte stier for
barnefamilien, vandring langs Pilegrimsleden med tusenårige aner eller
gjennom et vakkert kulturlandskap som fører deg tilbake i tiden?

