TURBESKRIVELSE TRØNDELAGTUREN 2014
Her kommer en beskrivelse at etappene vi har gått i 2014 (25 dager).
Tverråga ‐ Kjennsvasshytta, 11 km
Stien tar av fra veien rett ovenfor gården Tverråga. Nordøstover opp langs Tverråga, gjennom
Tverråskardet og Sørskardet og ned til Kjennsvatnet og på vei østover til Kjennsvasshytta.
Kjennsvasshytta ‐ Gressvasshytta, 10 km
Kart: Norge‐serien 10118 Artfjellet
På vei langs Austre Kjennsvatnet forbi stidelet til Austre Okstindbreen og ruta til Gressvasshytta sør for
Ridaren. Videre på veien forbi krysset der ruta til Umbukta tar av og opp til dammen ved
Gresvatnet/Graesiejaevrie. Inn på sti og langs vannet til stidelet ved Oksfjellelva der ruta om Ridaren
kommer ned og til stidelet til Gressvasshytta. Herfra kan man alternativt fortsette rett fram direkte til
Røssvatnet/Steikvasselva. 15 min til Gressvasshytta fra stidelet her.
Overnatting: Gressvasshytta (Hemnes Turistforening)
Mat: Ubetjent hytte. Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger 6 km langs sti fra anleggsvei.
Gressvasshytta ‐ Steikvasselv, 11,5 km
Kart: Norge‐serien 10118 Artfjellet
Fra hytta sørover og inn i den vakre Spjeltfjelldalen. Opp i Ø‐sida av dalføret og i samme høyde
sørover. Ø for Spjelthaugen passeres Balskota (rastebu med brisker). Praktfull utsikt mot Okstindan.
Over den vestlige utløperen av Artfjellet og ned til bilveien ved Røssvatnet. Steikvasselv gård ligger 2
km vestover langs veien.
Overnatting: Steikvasselv gård (privat)
Mat: Måltider kan kjøpes, men bestilles på forhånd
Transport: Gården ligger ved vei
Mer info: http://stekvasselv.com/overnatting/
Steikvasselv ‐ Sivertgården, 21 km
Kart: Norge‐serien 10118 Artfjellet
Fra Steikvasselv gård følger vi veien mot Ø og SØ i ca 3,5 km til vi er forbi den østligste bukta i
Nordbukta. Tar da fra veien mot SSØ og over ryggen til Stuphelejohke, og følger elva ca 1 km oppover
eller til vi er forbi samløpet med Austre Tverrbekken. Krysser da Stuphelejohke og Austre Tverrbekken
og skrår oppover mot SSV til Vestre Tverrbekken og passerer gjennom skaret litt Ø for Aksla. Tar litt
ned S for Aksla og dreier mot S inn Tjetterskardet. Krysser sideelva som kommer fra Ø og fortsetter
sørover litt Ø for Tjetterskardtjernet. Vi passerer like V for vann 786 og går ned til Ø‐enden av
Kjelvatnet. Dreier med SSV og passerer Ø‐enden av største Storbekktjernet. Videre følges Storbekken
ned til veien. Veien følges i ca 2,5 km mot V til Sivertgården
Overnatting: Sivertgården (privat)
Overnatting bestilles på forhånd
Mat: Selvhushold. Mat må tas med.
Transport: Gården ligger ved vei
Mer info: http://www.sivertgarden.no/
Tlf.: 75 18 51 43

Sivertgården – Krutvatnet/Fisketjønna, 20,5 km
Kart: Norge‐serien 10118 Artfjellet
Fra Sivertgården følger vi veien østover langs Famnvatnet og oppover langs Bolvasselva til vi har
passert utløpet fra Brattlitjørna, Like etter svingen etter brua tar sti til høyre som passerer
Greipfjellbekken rett over samløpet med Ronebekken. Stien passerer høyde 559 og dreier mot S like
før første sidebekk til Ronebekken. Krysser sidebekken like N for tjernet, og i vestlig retning krysses de
tre bekkene som danner Ronebekken. Mer mot SV og passerer høyde 737 før vi runder NV‐ryggen av
Greipfjellet og dreier mot S ned mot Slakken. Holder på Ø‐siden av tjernene og Fiskeløysvatnet, men
går V for vann 714. Dreier litt SV slik at vi passerer høyde 738, men deretter mer mot S slik at vi følger
Ø‐siden av Slettlibekken før den renner ut i Ole‐Anderstjernet. Fra tjernet tar vi først rett S og dreier til
SØ fram til Krutvatnet. Passerer litt inne på Storneset og langs vannet til Fisktjønna hvor hytta liger helt
inntil stien,
Overnatting: Krutvasshytta (Statskog)
Åpen, 4 sengeplasser
Mat: Ubetjent. Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger 2 km fra vei.
Mer info: http://www.turkarthelgeland.no/krutvasshytta.5160148‐234276.html
Krutvatnet ‐ Fisketjønna ‐ Tverrelvnes, 22,5 km
Kart: Norge‐serien 10115 Hattfjelldal
Vi fortsetter langs NØ‐siden av Krutvatnet, og kommer etter to km til vei som fører til fylkesvei 73 og
kan her krysse elva på veibrua. Tar da mot SSØ over østre ende av Raudvassaksla, passerer like V for
pkt 616 og krysser Raudvasselva omtrent rett S for punktet. Etter at elva er krysset følger vi den
oppover, og videre langs Brundreinbekken ovenfor samløpet. Når vi har passert høyde 818 dreier vi
rett S. Vi får nå den markerte fjellformasjonen Brundreinklumpen til venstre og holder litt V for høyde
872 og Ø for høyde 978. Vi passerer pkt 906 og går slakt ned langs Tjuvjodalen og krysser elva omtrent
ved høyde 838.
På andre siden følger vi reingjerdet og deretter Mosvatnet til SV‐enden. Fortsetter langs dalsiden og
passerer litt S for Holmvatnet, Vi kan nå se en annen markert formasjon, Pingkele eller Steinkjerka, et
par km lenger N. Vi kommer nær Tverrelva, men holder høyden ut til punkt 773. Herfa kan vi
Hattfjelldals kjennemerke, Hatten, stikke opp i V. Deretter mellom Barmotjerna før vi kommer ned i
skogen og dreier mot S ned til Tverrelvnes
Overnatting: Tverrelvnes (privat)
12 sengeplasser
Mat: Selvhushold. Mat må tas med.
Transport: Tverrelvnes ligger ved vei.
Mer info: http://www.turkarthelgeland.no/tverrelvnes.5152066‐234276.html
Tlf.: 75 18 41 14 eller 995 63 522
Tverrelvnes ‐ Grannes, 12 km
Kart: Norge‐serien 10115 Hattfjelldal
Fra Tverrelvnes følger vi veien sørover til Storvollen og Sørtjørnmoen hvor vi tar til venstre på liten
sidevei og videre på sti som krysser Sørelva. Vi holder sørlig retning og passerer Stormyra og stiger opp
mot Ø‐siden av Sæterfjellet. Deretter ned mot Sandskardet. Vi krysser Sandskardbekken og dreier da
mot V for å runde høyde 713 på N‐ og V‐siden. Vi dreier snart mot SSØ ned Ørneslia, og stien har noen
siksak‐svinger før den er nede på Ørnes. Videre følger vi veien en liten km til Grannes

Overnatting: Grannes Camping (privat)
12 hytter med 2‐6 senger
Mat: Selvhushold. Mat må tas med.
Transport: Grannes ligger ved vei.
Mer info: http://www.turkarthelgeland.no/grannes‐camping.5145213‐234276.html
Grannes ‐ Daningen, 22,5 km
Kart: Norge‐serien 10112 Susendalen
Fra Grannes følger vi veien mot S i ca 600 m. Vi tar da inn på en sidevei mot høyre som snart blir sti og
følger Skardmoelva til Heggnes. Like ovenfor deltaet krysser vi elva og kommer til vei som vi følger
nedover langs elva i ca 300 m eller til Skogstubekken. Her tar sti opp til venstre og følger bekken
oppover i ca 450 høydemeter. Når vi er forbi det bratteste dreier vi mot SØ og stiger slakere under
Pantdalsklumpen og Rotfjellet. Vi passerer litt SV for høyde 1078 og langs NØ‐siden av Rotvatnet. Fra
vannet følger vi
Rotvannsbekken ned til sideelv fra Olleken‐skardet. Derfra litt mer sørlig retning forbi Ø‐enden av
Olleken, gjennom et skard og ned til Ø‐enden av Daningen. Vi passerer mellom Daningen og
Bliehrehke og stiger slakt mot SSV, og holder over skogkanten til vi er oppe på kanten av Harvassdalen
ved punkt 812. Herfra kan vi gå direkte ned til hytta ved S‐siden av Daningen, 500 m fra stien.
Overnatting: Daningen utleiehytte (privat)
6 sengeplasser
Mat: Selvhushold. Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger 4,5 km fra vei.
Mer info: http://www.turkarthelgeland.no/daningen.5141909‐234276.html
Tlf.: 75 18 54 01
Daningen – Tiplingan Skogstue, 20,5 km
Kart: Norge‐serien 10112 Susendalen
Fra hytta går vi opp mot S og passerer litt vest for skardet. Kommer snart ned i skogen og fortsetter litt
mot SSØ nedover ryggen litt V for bekken. Dreier snart SSV og følger langs bekken det siste stykket ned
til veien. Her er sørlige endepunkt på Nordlandsruta.
Vi følger nå veien utover Susendalen i 6 km til krysset hvor vei tar ned til Eldsmoen. Vi fortsetter forbi
krysset til vi er over brua like etter, og tar da sti ned til Oksvollen og krysser Susna på bru. Skal nå bratt
opp gjennom
skogen til Susenfjellenden hvor stigningen blir slakere, og avtar helt inn under SØ‐enden av
Susenfjellet. Vi dreier VSV og holder litt over skoggrensa et par km. Igjen mer mot SV og slakt ned
gjennom våtlendt skog til Tverrelva. Krysser den og stiger opp til Ruffie. Der passerer vi stidele for stien
ned til brua over Tiplingelva. Vi fortsetter mot SV i ca 1,7 km fram til Tiplingan skogstue.
Overnatting: Tiplingan skogstue (Statskog)
6 sengeplasser
Mat: Selvhushold. Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger 11 km fra vei.
Mer info: http://www.turkarthelgeland.no/tiplingan‐skogstue.5159292‐234276.html
Bestille plass: www.inatur.no

Tiplingan Skogstue ‐ Raentserenmehkie, 18 km
Kart: Norge‐serien 10112 Susendalen
Fra Tiplingan skogstue går vi tilbake opp til stidelet på Ruffie og tar stien mot S ned til brua over
Tiplingelva. Her går grensa til Børgefjell nasjonalpark. Fra brua tar vi rett S mellom bekkedragene og
følger ryggen opp til Kraejhpie hvor vi kommer over skogen. Fortsetter mot S og passerer pkt 857 og
følger bekk før vi kommer til elv og reingjerde der det gjør en sving. Vi krysser elva nedenfor
reingjerdet og følger V‐siden av reingjerdet og elva ca 2 km.
Vi får større avstand fra elva og passerer V for vann 960 og over høydedraget mellom punktene 1060
og 1033. Litt ned for å krysse bekken fra Reinhornvatnet og gjennom skardet litt V for høyde 1002.
Dreier nå mot SV og passerer svingene i Ranserelva før vi krysser den. Herfra en drøy km mellom
tjernene mot S til bua like ved reingjerdet.
Overnatting: Raentserenmehkie (ikke aktuelt)
Åpen. Enkel standard
Mat: Mat må tas med.
Transport: Det er 27 km til vei, Oksvollen i Susendalen, herav 9 km langs sti.
Raentserenmehkie ‐ Viermahytta, 28 km
Kart: Norge‐serien 10112 Susendalen
Strekningen er ikke market.
Fra bua følger vi reingjerdet mot SV. Når gjerdet dreier mot S fortsetter vi rett fram innover dalen og
opp snøbakken til skardet ved vann 1065. Her oppe dreier vi mot V og går ned i Virmadalen slik at vi
kommer på N‐siden av elva og vannene. Slik følger vi dalen nedover og passerer fylkesgrensa mellom
Nordland og Nord‐Trøndelag før vi kommer til skogen. Dreier da mer mot S for fortsatt å følge Vierma
langs V‐siden helt til utløpet i Namsvatnet. Snaut 300 m videre langs vannkanten ligger Viermahytta
før vi kommer til utløpet av Storelva.
Overnatting: Viermahytta (Røyrvik Fjellstyre)
Åpen 01.06 – 09.09.
6 sengeplasser
Mat: Mat må tas med.
Transport: Det er ca 20 km til vei ved Storgollomsvatnet. Ikke sti.
Mer info: http://www.royrvik‐fjellstyre.no/Hytter/vierma.htm
Tlf.: 74 33 57 45
Viermahytta ‐ Bustadmo, 27,5 km
Kart: Norge‐serien 10108 Røyrvik
Strekningen er ikke market.
Fra hytta går vi tilbake til utløpet av Vierma og over brua og passerer på oversiden av husene i
Norddalsvika. Innerst i vika er det myr helt ned til vannet, så vi prøver å gå innenfor myrene og dreier
da mot SØ. Krysser Matbekken og holder samme høyde til vi er over utløpet av Orrelva. Nærmer oss
da elva og krysser den på bru ca 800 m ovenfor utløpet. Kan nå ta rundt høyde 556 på N‐siden eller gå
over den til Storvika og fortsette langs vannkanten i en drøy km. Her går vi ut av Børgefjell
Nasjonalpark.
Når vannkanten får mer vestlig retning tar vi gradvis opp fra vannet og passerer skardet Ø for
Sultenfiskåsen. Vi går S for Sultenfisktjerna i et vatt og myrete terreng. Vi holder også på S‐siden av
Lille Gollomvatnet, og må dreie mot S når vi kommer til Store Gollomvatnet. Følger vannet litt over
vannkanten, men før og etter Rennselelva er det myrlendt. I V‐enden av vannet kommer vi til skogsvei

som følges i 4 km til hovedveien. Denne følger vi mot S og tar til høyre i første kryss på vei som fører til
Bustadmo.
Alternativ til å gå er å bruke skyssbåt over Namsvatnet,
http://borgefjellfoten.wordpress.com/skyssbat/
Overnatting: Bustadmo ”Base Camp Børgefjell” (privat)
Rom‐ og hytte‐utleie
Mat: Mat må tas med.
Transport: Stedet ligger ved vei
Mer info: http://www.visitborgefjell.com/index.php?side=155
Kontaktperson: Kristin A. Bustadmo/ Bård E. Toresen
Telefon: 908 74 149 / 940 39 650
E‐post: ka‐busta@online.no
Vi tok skyssbåten og fikk videre skyss til Limingen Gjestegård, hvor vi overnattet. Vi handlet mat i
lokalbutikken i Røyrvik. Dagen etter fikk vi skyss til Bustadmo.
Bustadmo ‐ Kleiva, 24 km
Kart: Norge‐serien 10108 Røyrvik
Strekningen er ikke market.
Fra Bustadmo tar vi veien mot S og inn på sidevei som går rundt Litlvatnet.
Fra der Nybekken passers tar vi bratt opp og passerer S for Klumpen skardet like S for Langtjørna.
Dreier nå mot SV og stiger ca 50 m før vi hølder høyden rundt Saaksenbaarmoe, og gradvis ned for å
krysse Skardselva litt nede I skogen. Opp igjen til vi er over skogen på Ø‐siden av Stöörje, og holder nå
høyden videre mot SV forbi Årrantjahke, NV for vann 644 og fram til Kleiva
Overnatting: Kleiva (Statskog) , Lavvu
Hvis det ikke er mulig å ovenatte her må en ha med telt og finne overnatting i nærheten, evt ringe
etter taxi for overnatting annet sted, nærmest er Namsskogan.
Mat: Mat må tas med.
Transport: Stedet ligger ved vei
Kleiva – Øvre Mykkelvikseter, 16 km
Kart: Norge‐serien 10108 Røyrvik
Strekningen er ikke market.
Vi går over Steinskardtunnelen mot S og holder høyden slik at vi runder Steinfjellet på V‐siden.
Passerer også V for vann 665 og tar gradvis litt ned for å passere N og V for Store Tromsvatn. Dreier nå
mot SSØ og stiger langs NØ‐siden av Vestre Møkkelvikfjellet. Runder NØ for toppen av Styggdalsfjellet
og tar gradvis ned under de bratte liene langs Ø‐siden. Passerer Gamkarhalsen og kommer ned mot
Storbekken som følges ned til Holmosetra og Øvre Mykkelvikseter.
Overnatting: Øvre Mykkelvikseter(privat)
Usikkert
Hvis det ikke er mulig å ovenatte her må en ha med telt og
finne overnatting i nærheten, evt gå ned til veien, ca 3 km,
og ringe etter taxi for overnatting annet sted, nærmest er
Skorovatn.
Mat: Mat må tas med.
Transport: Stedet ligger ved vei

Her valgte vi å følge den gamle presteveien med overnatting i telt underveis. Dagen etter dro vi videre
og bestilte transport til Skorovatn, hvor vi overnattet privat og hvor vi tok en pausedag.
Skorovatn – Midtre Nesåvatnet, 12 km
Kart: Norge‐serien 10104 Nordli
Strekningen er merket.
Fra Skorovass Turisthytte går vi gjennom bebyggelsen på Ø‐siden av Daudsjøen, og stiger vha flere
siksak‐svinger opp til pkt 635. Fortsetter på sti opp til pkt 750, og videre mot S til vi er nesten oppe på
Gruvfjellet. Stien dreier da mot VSV og runder toppen på N‐ og V‐siden. Vi går gjennom skardet V for
toppen og går ned til utløpet fra Nedre Jantjønna. Holder høyden langs V‐sida av høyde 711 før vi går
ned til stikryss i NV‐enden av Kroktjønna. Passerer Finnkrudomma og går ned dalen til Midtre
Nesåvatnet. Hytta ligger i S‐kant av neset på Ø‐siden av vannet.
Overnatting: Midtre Nesåvatnet, Mettihytta
(Skorovas Jakt og Fiskerlag)
Låst, ubetjent
Mat: Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger ca 11 km fra vei langs sti
Mer info: Hytteutleie for Skorovas jeger og fisk formidles igjennom Skorovas S‐lag
Tlf: 74 33 47 83
Midtre Nesåvatnet ‐ Kviltjønnhytta, 14 km
Kart: Norge‐serien 10104 Nordli
Strekningen er ikke merket.
Vi går tilbake til stien i innerenden av bukta og fortsetter langs stien mot S til vi har krysset elva fra
Øvre Nesåvatn på bru. Da forlater vi stien og tar
innover dalen mot ØSØ på S‐siden av elva. Vi følger ikke elva men stiger gradvis slik at vi passerer S for
Gierkietjåalhte og dreier mot S langs Ø‐siden av Lievkiessåejjie. Dreier mot Ø igjen slik at vi går over
Vestre Blåmuren og følger ryggen østover til vi er rett N for Holmtjønna. Dreier da mot S og passerer V
for Holmtjønna før vi dreier SØ fram til Ø‐enden av Øvre Kviltjønna hvor hytta ligger.
Overnatting: Kviltjønnhytta (Fjellstyrene i Lierne)
Låst, ubetjent
5 sengeplasser
Mat: Mat må tas med.
Transport: Hytta ligger ca 5 km fra skogsvei SØ for Bååsdalsfjellet. Ikke sti.
Mer info: http://fjellstyreneilierne.no/fjellstyrehytter/kviltjonnhytta/
Kviltjønnhytta ‐ Skjelbredtunet, 12,5 km
Kart: Norge‐serien 10104 Nordli
Strekningen er ikke merket.
Fra Kviltjønnhytta går vi østover og passerer N for Fiskløysa og dreier etter hvert mot SØ og går rundt
Snellsteinsvatnet på S‐enden. Kommer da til våtlendt sti som kan følges til Fredheim. Blir nå bedre sti
fram til vei som følges nedover Ågardselva. Tar over brua opp til Ågarden og følger fylkesvei 341 videre
i 4 km til krysset med rv. 74 og Skjelbredtunet.
Overnatting: Skjelbredtunet (privat).
Campinghytter

Mat: Betjent. Mulighet for selvhushold
Transport: Stedet ligger ved vei
Mer info: http://www.180.no/firmavis/13426553129061.htm
Tlf.: 74 33 98 55 / 95 16 68 15
På grunn av meget dårlige værmeldinger tok vi buss til Grong, hvor vi overnattet på et hotell. Dagen
etter dro vi videre med buss til Steinkjer og Mokk Gård.
Lustadvatnet ‐ Sætertjønnhytta, (11 km)
Kart: Norge‐serien 10099 Snåsa
Ikke skiltet eller merka rute untatt siste delen. Ruta kalles Svillestien fordi den er godt klopplagt over
myrene. Start fra parkeringsplassen øst for Litljfjorden i Lustadvatnet. Over veien og opp østover på
kjerrevei og etter hvert på sti som passerer nord for Finnhaugen og sør for Vintertjønna. Videre forbi
Sottjønnin på nordsida og til stikrysset med den T‐merka rute fra Lågvassbua 1 1/2 km vest for
Setertjønnhytta. Videre østover langs den T‐merka stien til hytta. Like før hytta stidele for T‐merka sti
til Lågvassbua om Norges Midtpunkt.
Overnatting: Sætertjønnhytta (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
12 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Nærmeste vei er ca. 11 km ved Ø‐ende av Lustadvatnet
Sætertjønnhytta ‐ Skjækerdalshytta, 15 km (464)
Kart: Norge‐serien 10099 Snåsa
Ruta er merket.
Fra hytta tar vi mot VNV i ca 1 km til stidele for den umerka Svillestien i Vessingdalen. Derfra mot S
under Vakkerfjellet i drøyt 1 km med liten stigning. Dreier mot SV og kommer over skogen og får
brattere stigning opp til Norges midtpunkt, ca 150 m NV for Lågvassbua. Vi fortsetter til Lågvassbua og
mot SSØ tar vi over høyde 612 og slakt ned Skjækerlia mot S ned til stidelet til Litl‐Gaulstad. Dreier mer
mot Ø og kommer etter ca 500 m forbi Skjækerosstua (låst hytte tilhørende Steinkjer
kommuneskoger).
Dreier mot S til Skjækerdammen og over myrene til under fjellet på andre siden av dalen. Følger så
dalen utover litt nede i skogen fram til Skjækerdalshytta
Overnatting: Skjækerdalshytta (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
12 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Nærmeste vei er ca 19 km om Skjækerdammen til Litl Gaulstad.
Skjækerdalshytta ‐ Bringsåsen, 16 km (480)
Kart: Norge‐serien 10096 Skäckerfjällen
Ruta er delvis merket.
Fra Skjækerdalshytta, somligger litt nede i skogen, tar vi bratt opp mot SSØ til vi er oppe på ryggen V
for pkt 516. Deretter kupert terreng med rygger og bekkedaler og mer mot SØ til vi passerer mellom
Storbekktjørnin. Så mot S til vi er oppe på SV‐enden av Storbekkryggen og ned mot SSØ og S til
Tverråkroken hvor Tverråa krysses på helårsbru. Fortsetter mot SSØ over Vollaåsen og ned/bort til

Storvukusetra, Vi følger bekken oppover mot S til like forbi tjern 438. Dreier da mot V til høyde 443 og
SV ned lia til Helgåa som krysses på helårsbru. Så mer mot VSV opp til og over Brannhaugen og
så på umerka sti mot SV gjennom hyttefelt til utoset fra Maritmyrtjønna. Her er det helårsbru og så på
sti mot S til Bringsåshytta.
Overnatting: Bringsåshytta (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
10 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Nærmeste vei er 1 km S for hytta
Bringsåsen ‐ Bellingstua, 19 km (499)
Kart: Norge‐serien 10096 Skäckerfjällen
Ruta er delvis merket.
Vi går sørover fra hytta på tydelig sti til stor parkeringsplass ved Bringsåsvollen og følger bygdeveien
videre mot S i ca 700 m. Kommer da til Stortjønna og krysser bekken i utoset fra vannet. Mot SØ langs
vannet og oppover Haldodalen til Svartholtjønnin. Dreier SSV og fortsetter mot høyde 556 og så mot S
over Granlihøgda, litt Ø for toppen. Krysser øvre del av Tronsmovassdalen og passerer langs Ø‐siden
av Storholmtjønna. Videre over Juldalshøgda og ned mot SØ til S‐enden av Midtitjønna. Fortsetter mot
S like V for Bustadtjønna og videre mellom Storbellingen og Skillevatnet. Litt før Breidvatnet dreier vi
mot SV over myrene fram til Bellingstua. Hytta ligger like NV for den store svingen på Fv 72.
Overnatting: Bellingstua (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
10 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Hytta ligger ved vei.
Bellingstua ‐ Ferslia, 27 km (526)
Kart: Norge‐serien 10096 Skäckerfjällen
Ruta er merket.
Fra hytta går vi litt mot V og kommer inn på sti mot S langs veien og etter hvert mellon veien og
Innsvatnet. Når stien opphører følger vi fv 72 forbi Vergåa og 500 m forbi Sandvika. Da tar sti opp mot
S og dreier snart mot SV opp mot Heggelifjellet. Fortsetter i samme retning til S‐ende av det lange
vannet 622. Så mot NV igjen langs Merraskardet. Runder nå
Merraskardfjellet slik at vi I SV retning følger langs NV‐siden av fjellet, krysser Gammelvollbekken og
NV‐ryggen av Koksteinen.
I samme retning følger vi høydedragene SØ for Sulsjøan og kommer til stidele rett S av Fremre
Sulsjøen. Her tar vi til venstre nedover de myrlendte skråningene NV for Kjølhaugåa. Krysser elva like V
for punkt 520. Videre holder vi høyden til vi passerer Storbekken. Deretter slakt ned til vei. Følger
veien videre og tar opp til venstre i første veikryss til Ferslia
Overnatting: Ferslia (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
11 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Hytta ligger ved vei.

Vi overnattet på Sulåmoen Gård, to kilometer fra Ferslia.
Ferslia ‐ Angeltjønnhytta, 15 km (541)
Kart: …….
Ruta er merket.
Fra hytta følger vi veien oppover til den dreier mot S og fortsetter da på sti videre opp nesten til
Revlan før vi slipper oss litt ned til dalen mot SØ. Bår de våte partiene nede i dalen er passert dreier vi
mot S langs skoggrensa under V‐ryggen av Blåberget. Vi holder høyden til vi nesten er forbi Halsfjellet,
og dreier da mot ØSØ gjennom skardet N for Steinkleivfjellet. Så ned ei våtlendt dalside til Nordelva
som krysses på helårsbru. Derfra mot SSØ på oversiden av Østervollen og krysser Sørelva, også på
helårsbru. Fra
brua mot SSV over myrene i ca 700 m til Angeltjønnhytta som ligger nede ved Ø‐enden av Fjergen.
Overnatting: Angeltjønnhytta (Nord‐Trøndelag Turistforening)
Låst med DNT standardlås
8 sengeplasser
Mat: Selvbetjent hytte
Transport: Nærmeste vei er ved Ferslia, 15 km langs sti.
Angeltjønnhytta ‐ Teveltunet, 22 km
Kart: Norge‐serien 10092 Åre
Ruta er merket.
Vi starter fra hytta mot Ø og dreier snart ØSØ langs bekk opp til skardet S for høyde 721. Etter skardet
dreier vi mot S og fortsetter langs Ø‐siden av Kjerringfjellet og Huva. Er nå kommt helt inn til grensa
mot Sverige og passerer grenserøys 162. Videre skal vi følge grensen i flere km på Ø‐siden av
Storbekkfjellet og Skillerfjellet. Passerer V‐siden av Skurdalssjøen og demningen. Kommer da til stidele
for flere svenske ruter, bl.a. til Storlien.
Vi dreier nå mot SV gjennom Skurdalsporten og ned til Teveldal stasjon.
Herfra følger vi veien ned gjennom hyttefeltet og krysser E 14. Følger så vei langs og over Tevla,
passerer gården Flaten og krysser Tevla igjen. Kommer da til Teveltunet.
Overnatting: Teveltunet Fjellstue (privat)
Mat: Betjent hytte
Transport: Ligger ved vei.
Mer info: http://ut.no/hytte/teveltunet
Teveltunet – Bjørneggen (17 km)
Bjørneggen – Schulzhytta (24 km)
Schulzhytta – Prestøyhytta (15 km)
Prestøyhytta – Kvitfjellhytta (12 km)
Kvitfjellhytta – Hegra (20 km)
Hegra – Værnes Lufthavn (15 km)

