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Fjellet og naturen har alltid vært en velbrukt og rik ressurs for 
nordtrøndere og det norske folk forøvrig. Jakt og fiske, høsting og 
sanking, seterdrift og jernutvinning, for å nevne noen. Fjellet har 
også vært avgjørende for utviklingen av samferdsel, bebyggelse og 
bygdekulturer. Begrepet FRILUFTSLIV kom først på 1800 tallet. Det 
utenlandske aristokratiet, og spesielt den engelske adel, oppdaget 
Norge som «lekegrind» for klatring, fjell- og brevandring, laksefiske 
og jakt. Etter frigjøringen fra Danmark og senere oppløsningen av 
unionen mellom Norge og Sverige, våknet for alvor en ny nasjonal 
bevissthet og behovet for å skape vår egen identitet. Kunstnere, for-
fattere, vitenskapsfolk og eventyrere fant veien rundt norske fjorder, 
fjell og daler. En nasjonalromantisk bølge gikk over landet. Og ikke 
minst ble våre polarhelter våre aller største nasjonale ikoner. 
Friluftslivet har vært og er fortsatt en viktig og en vesentlig del av 
norsk kultur og vår identitet. Men friluftslivsbegrepet har i dag an-
net innhold enn for bare noen få tiår siden. Vi har snart lagt bak oss 
Friluftslivets år 2015, og ser frem til nytt turår i 2016. Med mange 
nye medlemmer og med økt aktivitet er det viktig at vi likevel er tro 
og tydelig mot våre kjerneverdier; nemlig et enkelt, aktivt, allsidig 
og naturvennlig friluftsliv. Hvert år utføres flere tusen dugnadstim-
er for at allmennheten lettere skal få adgang til naturen og fjel-
let. Vår visjon er å gi flest mulig ”naturopplevelser for livet”, og vi 
ønsker å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og 
friluftsliv. Samfunnet i dag har andre forventninger, utfordringer 
og muligheter når det gjelder friluftsliv og frivillighet. Det er kansk-
je viktigere enn noen gang før at vi pakker sekken vår med det vi 
virkelig trenger for ferden videre. 
I denne utgaven av Fjellvandring kan redaksjonen by på både 
portrettintervjuer, nyheter og turforslag, botanikk og fugler,  
friluftspolitiske artikler og ulike oppskrifter; både hvordan du kan 
komme deg lett og rimelig til fjells og hvordan du lager «klappa-
kak». Jeg ønsker å rette en stor takk til våre annonsører; mange av 
dem har vært trofaste annonsører gjennom mange år, og det er 
hyggelig å se også nye komme til. 
Sammen med resten av redaksjonen håper jeg Fjellvandring og 
turlagenes turprogram vil gi både inspirasjon og en god lesestund; 
både for barn og voksne, unge og eldre, nye og gamle medlemmer. 

Nina Pettersen
redaktør og daglig leder NTT 
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Foto: Arve Ingar Hjelde. 

Malin i fritt fall

Foto: Privat

Foto: Lasse Sandø

 

NTTs samarbeidsavtaler
• Jan Sakshaug sport AS, Stjørdal
• Bjørn Stakset sport AS, Levanger
• Malmo sport og jernvare, Steinkjer
• Nava, Namsos
Alle disse butikkene tilbyr våre medlemmer
20% rabatt på utvalgte turutstyr

NTTs overnattingsavtaler
• Teveltunet, Meråker
• Gaundalen Fjellgård, Snåsa
• Mokk Gård, Gaulstad
• Gjefsjøen Fjellgård, Snåsa

Takk for at du er medlem og medvandrer på våre 
stier og hytter i naturen. En ekstra stor takk til dere 
frivillige, som har gjennomført dugnad på hyttene 
våre, merket stiene til DNT, fått inn proviant, reparert 
og vedlikeholdt hytter, og til dere som holder kurs for 
nye medlemmer, lærer opp barn og unge – og dere 
som bruker deres egen fritid til å legge til rette for at 
alle folk skal kunne føle turglede og nærvær i naturen. 
Løypenettet og hyttene har dere gjort ferdig for oss 
vandrere, og det er selve ryggraden i turlagene – som 
i turistforeningen for øvrig.

Vi står foran en ny sesong – vinteren, og for mange av 
oss ligger nye flotte turopplevelser med kjærkomne 

Turer er for kropp og sjel. Noen ganger i samhold, 
andre ganger i ensomhet og den stillhet som det 
medfører.

Jeg har vel prøvd det meste og sier diplomatisk: alt til sin 
tid.  Men noen ganger kommer det noen tilleggsverdier 
som bare barn kan skape. Før termosen er oppe, må 
naturens utfordringer utnyttes og prøves. Enten i 
søking etter en mus som vokser til en liten bjørn, eller 
spørsmål om hvorfor det da?

dager og kvelder med hvile og samhold på våre hytter. 
Vi gleder oss til en vinter vi ikke vil glemme.

DNT har erklært 2016 til å være familieåret, og vi skal 
legge godt til rette for familien på turer og hytter. Det 
vil si at det skal legges til rette for folk i alle aldre - 
turfamilien. DNT er en frivillig organisasjon, som 
skal tilby livskvalitet og turglede i alle livets faser. 
Alle familier og vandrende folk er velkommen i 
storfamilien DNT – og fra januar av kan vi lokke med 
familiemedlemskap. Kom – for alt er ferdig!

Lasse Sandø,
leder Innherred turlag

Jeg ser veldig verdien av Barnas Turlag for å anspore 
til friluftsaktivitet.  Å søke ut, leke ute og oppleve 
å få spørre: «hvorfor det da?» til voksne over det 
mangfold som natur er, kan være starten på en lang og 
opplevelsesrik reise.

En hoppende glad Malin ga toppturen min en 
tilleggsverdi. Turen ble viktig for oss begge. Å få med 
barn ut på tur, utfordrer oss alle. Oppgaven må ikke 
delegeres fra meg til deg. Den er også min.

Arve Ingar Hjelde, styreleder

Besøksadresse:   
Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal 
Postadresse: Postboks 232, 7501 Stjørdal
Tlf : 74 82 78 80   ntt@turistforeningen.no  
www.nt-tur.no

Følg med på nettsiden vår  
og facbooksidene til de ulike 

turlagene. 

KJÆRE MEDVANDRER  
I NATUREN!

TA MED BARN PÅ TUR

STYRE
     LED

ER   Åpningstider:
mandag – onsdag kl. 09 -15
torsdag kl. 09 – 16.30
fredag kl. 09 – 12
Velkommen til trivelig handel og turprat!
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SKILTPROSJEKTET
NTT har de siste årene jobbet med å oppgradere skiltene 
for løypene i både Namdal, Innherred og Skarven i tråd med 
ny nasjonal merke- og skiltstandard. Noen løyper har allere-
de fått de nye skiltene, for eksempel Rockestien i Namsos 
og deler av Skorovasfjella. Hensikten er å få en standard 
som blir mer enhetlig, tydelig og informativ. NTT takker GV 
Reklame på Verdal for flott samarbeid i forbindelse med 
produksjonen av skiltene. Prosjektet støttes av Turskiltpros-
jektet Trøndelag. 

MEDLEMSSTATISTIKK
I 2015 har NTT fått omtrent 300 flere nye medlemmer og har 
nå 3833 medlemmer totalt. Dette er en økning på 8,2 % sam-
menlignet med 2015. I snitt hadde Den Norske Turistforening 
en vekst på 4,8 %. NTT hadde en vekst i Barnas turlag på 6,7 
%, hele 19,1 % økning i antallet ungdomsmedlemmer og 8,5 % 
økning i alderssegmentet 60+. Foreningen har hatt en jevn og  
solid økning de siste årene, og ekstra positiv vekst i Friluftsliv-
ets år 2015. 

TIL MINNE
HANS OLA KONGSVIK

Forening Hoved Student Honnør Livsvarig Barn Skole Husstand 1.10.15 1.10.13 Differanse Prosent

NTT 1 959 166 494 16 224 161 813 3 833 3542 291 8,2 %

Blant de mange visdomsord som en kan lese i Hå-
vamål, står det: ” Fe døyr, frender døyr, ein sjølv også. 
Eit godt fortjent ettermæle varer og lever videre.”
Hans Ola Kongsvik, som døde fra oss 26. august 2015, 
bare 70 år gammel, fortjener et lysende ettermæle. 
Hans gode humør, positive holdninger og evnen til å 
samarbeide gav han mange venner på jobben, i lag 
og foreninger.

Hans Ola var dyktig i sin jobb som rørlegger, og fikk 
etter hvert ledende stillinger og stort ansvar innen 
bransjen. Da han kom til Nord-Trøndelag Turistforen-
ing, ble han snart et høyt verdsatt medlem. Med prak-
tisk sans og stor entusiasme deltok han med liv og 

lyst i alle slags oppgaver; løypemerking, maling av 
hytter, vedsjau og administrativt arbeid, for å nevne 
noe. Han var leder i Innherred Turlag fra 2001 til 
2005, styremedlem i Nord-Trøndelag Turistforening 
fra 2001 til 2003, og leder for samme forening fra 
2004 til 2005. 

Han vil også bli husket som en glad og dyktig turled-
er. Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med Hans 
Ola som turleder i Skjækerfjella i mange år, både 
sommer og vinter. Han bar alltid den tyngste sekken 
og det bredeste smilet. Vi opplevde måneskinnstur-
er uten måne, regn og klabbeføre, utstyrsproblemer 
med skibrekk og lignende. Men Hans Ola fant all-
tid noe positivt i situasjonen. Kun en gang kan jeg 
huske han nektet å etterkomme gruppens ønske, 
det var når han datt i bekken ved Holden og vi bad 
han bli liggende til vi fikk tatt bilde. 

Det ble mange kaffebål; med mange sanger og gode 
samtaler. For meg er det gode minner som vil ligge 
og skinne for alltid. Ett av versene i Jens Gundersens 
vise: « Vinden rider høyt på sky» er slik:

       «Hvor du tramper sti og vei
       Følger mange etter deg
       Sørg for at det alltid gror
       Blomster i ditt plogjerns spor 
       Noen kommer, Noen går
       Noen dør i livets vår
       Stjerner lyser hvite»

Det gror blomster i ditt plogjerns spor Hans Ola; fjell-
blomster. Vi skal stoppe og se på dem og minnes. 
Fred over ditt gode minne.
                                                                            
Johan Austeen

Medlemmer av Namdal Turlag har i løpet av 
fjoråret merket og ryddet en fin løype fra turist-
kontoret ved Rica hotellet i Namsos, og opp til det 
flotte byfjellet “Klompen”. Løypa er ca 3 km tur re-
tur og innbyr på mange fine og varierte naturop-
plevelser, så vel som kulturminner fra byens histo-
rie, spesielt krigsminner fra 2. verdenskrig.
Løypa tar raskt av fra asfalterte gater og inn i den 
idylliske Fredriksbergparken. Denne er nå ryddet 
for kratt og tydelige stier snor seg gjennom et 
flatt parti før man begynner stigningen opp mot 
platået. Namsos Kommune har anlagt området 
med flere fine sittegrupper. Det er absolutt anbe-
falt en pause her før man tar fatt på klatringa.
Stien kan være noe bratt i enkelte partier, men 
er utstyrt med et solid rekkverk. Det er anbefalt 
at man tar seg god tid og nyter utsikten fra tilret-
telagte pausepunkter underveis. Fra selve toppen 
kan man beskue Namdalen fra fjellene i Øst der 

Namsen renner nedover dalen og ut i Namsen-
fjorden med vårt flotte bysentrum i front.
Plassen er utstyrt med sittegrupper og griller, samt 
illustrative billedtablåer som viser byens drama-
tiske historie.
Det kan nevnes at man kan også ta turen via en 
asfaltert vei på tur ned.

God tur! 
Ole Anders Fougner

Foto: Ole Anders Fougner

En urban tursti opp til byfjellet  “Klompen”, 114 moh.

Barnas Turlag 
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Innherred & Skarven turlag

Foto: Jon-Anders Myrvang
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16for deg mellom 13-26 år

Turer og aktiviteter

Foto. Andreas Lorentzen

2016
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Foto: Julie Maske

TURPROGRAMMENE 
FOR 2016

ÅRSMØTER 2016
Dato og sted for NTTs og turla-
genes årsmøter annonseres på våre 
hjemmesider, www.ntt.turistfore-
ningen.no og i lokalavisene. Du kan 
også ta kontakt med NTTs kontor 
om du ønsker nærmere informa- 
sjon om årsmøtene og årsmøtedoku-
mentene. 
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Foto: Nina Pettersen

PRESTØYHYTTA

NY UTEDO OG RENOVERING AV PRESTØYHYTTA
I sommer har Jens Kringen og Sten Olsen sørget for å sette opp 
ny utedo på Prestøyhytta. Denne blir helt ferdigstilt og klar til 
bruk i løpet av vinteren/våren. Gammeldoen planlegges som 
søppelhus, og det vil igjen frigjøre plass i uthuset. Hytta blir 
mye brukt og særlig har Norge på Tvers- Sylan ekspedisjonen 
sørget for solid økning av antall overnattinger. Skarven turlag 
har også satt ned et arbeidslag, med Helge Gylland som leder, 
som skal jobbe med en total renovering av hytta.

Prestøyhytta ligger rett innenfor grensa til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Flott 
beliggenhet med utsikt over Stråsjøen Naturreservat, Prestøyan og sørover Selbufjella, 
som har et særdeles rikt fugleliv. Prestøyhytta ligger i “sentrum” for den vestre delen 
av Sylan og byr på flott turterreng både sommer som vinter. Hytta har egen sikringsbu 
hvor hunden er velkommen.

Foto: NTT

620 moh.
Prestøyan i Selbu

Koordinater UTM:
32V Ø617415 N7019950

ADKOMST
Sommer: Parkering på Vekta ved enden av Børdalsveien.  
5 km delvis plankesti langs Stråsjøen. Derfra sti opp til hytta. 
Fra Kvitfjellhytta: 13 km merket sti over Grønnfjellet.  
Fra Schulzhytta: 18 km merket sti.
Vinter: Samme adkomstmuligheter som for sommer. 

SELVBETJENT HELE ÅRET
12  SENGEPLASSER
DNT NØKKEL
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Vi starter helga fredag kveld med å komme oss 
til Bellingstua for å ha et godt utgangspunkt nært 
turmålene. Det er også både hyggelig og viktig å ha 
tid sammen på kvelden for å planlegge neste dags 
tur.
Lørdag står Storkjølhaugen (1249 moh) på plana. 
Topptur vinterstid dit er beskrevet som turforslag 
på nettstedet Ut.no. I korte trekk så kjører vi sørover 
fra Bellingstua til Skalstugan i Sverige. Herfra ser vi 
toppen i vest og går rett imot, krysser Skalsvattnet 
(555 moh.) mot Kauknäset og starter på stigningen 
opp mot riksgrensen. Herfra er terrenget litt slakere, 
før stigningen virkelig merkes fra ca. 900 moh. 
Turen fra vegen til toppen er dryge mila, og 700 
høydemeter. På greit føre bruker vi ca. 4 timer opp.
Tilbake i Bellingstua koser vi oss med middag, 
diskuterer dagens naturopplevelser, planlegger 
neste dags tur og slapper av sånn at vi er klare for 
søndagens tur.
Søndag kjører vi nordover og inn i Sverige til Anjan 
Fjällstation. Her spenner vi på oss skiene, krysser 
Baksjön (430 moh.) og følger skuterleden nordover 
opp bakkene gjennom granskogen. Etter kort tid er vi 

oppe i åpnere terreng og får overblikk over området. 
Først får vi den markante Lill-Anjeskutan (1152 moh.) 
på høyre side. Lengre framme til høyre ser vi Store 
Tjukkele (1201 moh.) som er det samiske navnet på 
dagens topp. Etter hvert tar vi av fra skuterleden mot 
høyre og angriper høydemetrene på letteste vis og 
følger terrenget i en kurve mot øst, og etterhvert 
dreie rett nordover mot toppen som er relativt 
flat øverst. Turen opp på ca. 13 km, er unnagjort 
på 3,5-4 timer. Vi håper på godt vær og god sikt 
for å kunne skue nordover Skäckerfjällen med de 
mange toppene over 1000 meter, de fleste med 
samiske navn. Den høyeste og kanskje mest kjente 
er Sandfjället/Steuker (1230 moh.) som er et yndet 
turmål fra Strådalen i Vera.
Vi skiglade håper på en tidlig snørik vinter for å 
trene utholdenhet og skiferdigheter. Måtte bare 
værgudene høre på oss. For å delta på denne turhelga 
kreves et at du har normalt gode skiferdigheter 
og brukbar kondisjon, i tillegg til ski og bekledning 
beregnet for høgfjellet vinterstid 
Velkommen til flotte topper i grenseland!

Gunnar Johansen, turleder

I GRENSELAND
PÅ TOPPTURHELG
Bli med Innherred turlag 

Toppturer ser ut til å være populære. Til vinteren har vi planlagt ei helg 
i mars med toppturer i grensestrøka med tur både lørdag og søndag. 
Bellingstua øverst i Verdalen er basen for helga. Lørdag til Storkjøl- 
haugen i Norge, og søndag til Anjeskutan i svenske Skäckerfjällen.

Tekst/Foto: Gunnar Johansen
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Svartkurlen er en lavvokst orkide, som ikke ligner 
noen annen orkide i vår flora. Blomstene har dypt 
purpurrøde, nesten svartbrune blomsterstander. 

Den lukter sterkt av vanilje. Lukten og fargen 
er nok årsaken til at planten lokalt har blitt kalt 

«sjokoladeblomster». Den er svært sjelden og finnes 
spredt fra Toten til Trøndelag, så dukker den 

opp i Troms igjen. Arten finnes vesentlig 
i høyereliggende strøk. Hver sommer 

besøker jeg Sølendet, og hvis jeg 
er heldig finner jeg Svartkurlen 

i blomst på svartkurleenga.  
På Sølendet hjelper rydding 

og slått til å opprettholde 
bestanden. 

SVARTKURLE

Fotografen av fuglebildet fikk sin kunnskap og 
interesse for natur gjennom interessen for fuglene 
våre. Tenk deg en vårdag på naturstien uten fuglesang. 
Det hadde vært en langt fattigere opplevelse. Vi bør 
glede oss over mangfoldet av arter rundt oss generelt. 
Mange av disse utgjør økosystemer som vi mennesker 
er avhengige av, og som i økende grad vi har omgitt 
oss med etter at isen trakk seg tilbake for ca. 10 000 år 
siden på Nordkalotten.  
Kjøttmeisa på bildet var en av mange arter som inntok 
Midt-Norge og Trøndelag da isen trakk seg tilbake. Den 
fulgte vegetasjon og mulighetene for mattilgang som 
andre fuglearter, pattedyr, amfibier og mennesker. 
Rapporter fra forskere viser nå gult lys for mange av 
våre fuglearter. Bestandene krymper, og flere arter 
blir sjeldnere. Noen står i fare for utryddelse, slik 
det skjedde med geirfuglen.  Menneskeheten holder 
symbolsk et godt grep om føttene på våre fugler 
gjennom vår egen adferd og levemåte. Fuglene skal 

etter de fleste sin oppfatning være frie. De skal leve 
fritt hele veien fra vinterkvarter til hekkeplass for 
å sikre artens eksistens.  Gled deg over våre fugler 
enten de er små eller store. 
I Europa har de fleste mennesker tilgang til mat i 
butikker og på bondegårdene. Hvorfor skal så mange 
fugler da falle for våre våpen? Lystskyting av fugler 
er det heldigvis lite å spore av i Norge. Arter vi kan 
høste av, skal i følge lovverket ha et overskudd i 
produksjonen. Å utøve fuglejakt i dag er etterlevninger 
av eldre høstingsmetoder for å overleve. Forvaltning 
av våre jaktbare arter bør generelt debatteres og 
alltid ses på med et kritisk øye.  Liker du å være en fri 
fugl ute i norsk natur, bør du vektlegge de utvilsomt 
vakre fjærkledde skapningene av fjær og dynamiske 
kropper i lufta neste gang du ser eller hører en fugl.  
De er alle etterkommere fra Jura- og Kritt-tiden med 
kjente dyregrupper som dinosaurene. 

EN  UTSATT   
FUGL I  HÅNDEN

Denne utgaven av fuglebildet viser en fugl i menneskehånd. Bildet er ment litt symbolsk, 
etter som vi mennesker gjennom klima, arealforbruk og tekniske innretninger kan bidra 
til å fortrenge fuglene fra deres leveområder.

[Nigritella (Gymnadenia) nigra]

En fugl i hånda som denne kjøttmeisen, 
kan være et symbol på at vi mennesker 

påvirker friheten hos fuglene.  Bildet  
er tatt i sammenheng med  

vitenskapelig arbeid med  
ringmerking av fugler. 

Tekst/Foto: Kjell Arnfinn Aunet

Tekst/Foto: Gunn Ertsgaard

Svartkurlen har en egen forskrift av 29.05.2015 
fra klima og miljødepartementet om at den er en 
totalfredet og prioritert art. Det er til nå oppnevnt 13 
prioriterte arter.
I Sverige finnes den hovedsakelig i Jämtland. Der heter 
den Brunkulle, og for øvrig er den «landskapsblomma» 
for Jämtland.

Jeg anbefaler et besøk på Sølendet naturreservat 
til sommeren, der det er et rikt planteliv 

inkludert de vakre Svartkurlene.
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Miljøvernmyndighetene lanserte våren 2015 en ny 
strategi for markedsføring av norske nasjonalparker. 
Målet er å øke antall besøkende og at parkene skal 
bidra til lokal verdiskaping gjennom naturbasert 
reiseliv.  
Tillitsvalgte og dugnadsfolk i NTT har i mange 
år vært med og lagt til rette for tradisjonell 
turisme i nasjonalparkene i Nord-Trøndelag. 
Turistforeningsmedlemmer har alltid funnet veien 
dit og utgjør neppe rekrutteringsgrunnlaget som 
myndighetene sikter seg mot når de nå vil øke besøket.   
For å høre hvilke planer lokale nasjonalparkforvaltere 
har rukket å legge utfra den nye strategien og hvordan 
vi vil merke den, har Fjellvandring snakka med Marit 
Sophie Berger. Hun har vært tilsatt som forvalter 
for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan og 
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområder 
siden juli 2014. Hun kommer opprinnelig fra Selbu, er 
sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole, og har 

Ny merkevare og besøksstrategi  
for nasjonalparkene

- Større utfordringer for de som skal balansere børs og katedral?    

stordelen av sitt yrkesaktive liv jobba som rådgiver 
for landbruksnæringa på Østlandet på miljø og 
dyrkingstekniske spørsmål. 

- Det første som vil merkes, er at vi fornyer oss 
med logoer og visuell identitet på brev, nettsider 
og informasjonsmateriell. Denne er utvikla av 
Snøhetta Design, og vil etter hvert også vises på 
nye informasjonstavler ved innfallsportene. Vi vil 
også utvikle nye besøksstrategier med konkrete 
planer for hvordan vi skal legge til rette for turisme 
i verneområdene i åra framover. Jeg vil her 
understreke at økt trafikk ikke er et mål i seg sjøl 
for forvaltninga, og at veien videre bestemmes av 
nasjonalparkstyret.  

Vi spør videre om Marit tror vi kan forvente mer 
merking og tilrettelegging i parken enn det som NTT 
og Trondhjems Turistforening i dag vedlikeholder?

- Ja, jeg regner med at særlig historiske veifar fra 
tida med seter-, gruve- og kvernsteinsdrift vil bli 

rydda og merka, men vil igjen understreke at det 
er en omfattende prosess vi skal gjennom før dere 
ser hvordan strategien materialiserer seg. Det er 
ingen tvil om at turistforeningenes rutenett vil 
være viktige ferdselsveier så lenge de sjøl ønsker 
å opprettholde dem.

For verneinteresser, tradisjonelle fotturister og 
primærnæringene som bruker Skarvan - Rolt-
dalen, kan det kanskje være grunn til å frykte at 
kommersielle reiselivsaktører vil få anledning til 
å gjøre større fysiske inngrep og bygge hus og 
installasjoner i parken? 

- Jeg ser for meg at slike aktører vil utvikle nye 
næringsveier i og rundt nasjonalparken, men 
vil poengtere at forvaltningsregimet vil legge til 
rette for fellestiltak og ikke tiltak som er knytta til 
spesielle bedrifter. Fysiske inngrep og bygninger 
skal i hovedsak legges utenfor vernegrensene, og 
aktiviteten må styres unna sårbare områder. 

Du ser altså for deg økende turisttrafikk i åra som 
kommer, men dette kommer ikke i konflikt med 
andre interesser?

- Enkelte områder i nasjonalparken tror jeg får 
økt trafikk av folk som vi ikke møter så ofte der inne 
i dag, men jeg både håper og forventer at brukerne 
vil være bygdefolk og turister som søker nærhet 
til naturen gjennom jakt, fiske og enkelt friluftsliv. 
Reindriftsnæringa vil fremdeles være viktige 
brukere, så får vi se om framtidig landbrukspolitikk 
legger til rette for at gårdbrukerne i Selbu utnytter 
beiteressursene som vi har rikelig av. 

Avslutningsvis sier Marit at hun har tro på at det 
lar seg gjøre å balansere myndighetenes ønske 
om mer kommersiell reiselivsvirksomhet knyttet til 
nasjonalparkene og hensynet til de verdiene hun i dag 
er ansatt for å forvalte.

Tekst: Anne Kjersti Bakken

Marit Sophie Berger

Foto: Kjersti Løvik

12 13



Arbeidet med å finne en ny og bedre løsning i 
Stordalen har pågått i flere år. Man har kommet så 
langt at man har fått i stand en kjøpekontrakt med 
eieren av Bjørneggen. Tomta man erverver er på 3,5 
mål, beliggende der hvor våningshuset på Bjørneggen 
står i dag.
Dessverre har det i ettertid vist seg at eiendommen 
hadde heftelse i form av et krav om to hyttetomter. 
Uten at dette blir ordnet opp i, vil det ikke være tilrådelig 
å kjøpe den delen av Bjørneggen som vi trenger. Dette 
problemet har ført til store forsinkelser i arbeidet med 
å realisere de planene vi har for Bjørneggen. 
Med god hjelp av Skarven turlags leder Marit Øverkil, 
ser det ut som vi nærmer oss en løsning. Saken om 
fradeling av to hyttetomter er nå kommet til Meråker 
kommune, og det er like før saken blir lagt ut på høring. 
Styringsgruppa har tatt pause en stund, men har tatt 
opp arbeidet sitt igjen.

En flott innfallsport til Sylan
I mange år har NTT hatt avtale om overnatting med Bjørneggen gård i Stordalen. Ei 
gammel og slitt trønderlån har etter hvert ført til mindre besøk, til tross for at det er 
bilvei helt frem, sommer som vinter. I mange år har det vært arbeidet med å finne en 
ny løsning i Stordalen. Nå har arbeidet skutt ny fart.

    

STORDALEN     
Foto: Atle Stenmo

Illustrasjon: Arkideco
Foto: Atle Stenmo

PLANER
«Gjennom Arkideco på Stjørdal har vi fått tegnet en 
løsning for ny hytte i Stordalen, en løsning som vil 
ha stor betydning for Meråker, Stordalen og hele 
Sylanområdet» sier leder av Skarven Turlag, Marit 
Øverkil. «Dette håper vi skal bli NTT sin første betjente 
hytte» legger Marit til. «Men det er mange utfordringer 
og mange ting som skal løses før vi kommer så langt, 
det er et stort og tungt løft for NTT».
Det er etablert en ny organisasjon for å ivareta 
prosjektet med en styringsgruppe som sørger for 
fremdrift. Under styringsgruppen er det opprettet en 
prosjektgruppe som skal ta seg av det tekniske. I tillegg 
er det blitt etablert en økonomi- og markedsgruppe 
som er lagt under styringsgruppen. Styringsgruppen 
rapporterer til styret i NTT.
«Akkurat nå har vi behov for en person som kan hjelpe 
oss med en sårbarhetsanalyse, slik at vi kan være sikre 
på at prosjektet er drivverdig» sier Marit Øverkil. «Hvis 
det er noen av våre medlemmer som besitter aktuell 
kompetanse, vil vi være svært takknemlig for å høre fra 
dem».
Prosjektet går sin gang, og optimismen er stor blant 
medlemmene som har et nært forhold til Stordalen og 
Meråker.

Svein Grindstad, leder av styringsgruppa.
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Følg oss på:
www.facebook.com/dntungtrondelag eller  
finn mer informasjon om turene på www.dntung.no/trondelag

Klappakak oppskrift.
Mange har gode minner fra barndommen knyttet til Klappakak eller Klap-
pvasskall. I forbindelse med brødbaking, var det store muligheter for å få 
en deigklump som ble klappa flat og stekt i tørr steikepanne eller rett på 
komfyrplata. Varm klappakak, med smør og ost på smakte himmelsk, og 
fungerte utmerket som kveldsmat.

Klappakak fungerer også 
godt som turmat, spesielt 
når mange barn skal lage 
mat samtidig og det ikke skal 
koste all verden. Det er viktig 
å klappe godt slik at den ikke 
blir så tykk. Kaka stekes på 
takke/steikehelle over jevn og 
god varme.
Lag deigen på forhånd, og del 
gjerne opp emner i passende 
stykker. Legg stykkene i en boks 
med matpapir mellom og ta med 
på tur. 
Aasta Folvik

TRILLEGRUPPA
i Barnas Turlag Innherred

I Barnas Turlag Innherred blir turlederne gravide og 
får barn rett som det er, denne gangen to turledere på 
omtrent samme tid! Behovet for å gjøre noe sammen 
meldte seg fort, og siden de begge er knyttet til Barnas 
Turlag, er ønsket om å komme seg ut, grunnlaget for all 
aktivitet. Etter litt lett tankevirksomhet kom idéen om 
felles trilleturer innad i Barnas Turlag, og dermed var 
trillegruppa et faktum! «Trillemafiaen» reklamerte litt 
på Facebook, og første gang de arrangerte tur, møtte 
hele sju mødre, med til sammen ni barn i vogn og tre 
storebrødre på sykkel. En suksess fra første tur!
Trillegruppa tar sikte på å legge opp turene som et 
lavterskeltilbud, tilpasset mødre og fedre i permisjon, 
eller besteforeldre som passer barn. Turene er korte, 
i nærområdet i Innherred, og med mulighet for å 
raste eller stoppe underveis. Turene legges opp sånn 
at det skal være mulig å trille med vogn, men det er 
selvfølgelig også lov til å stille med bæretøy eller andre 
fraktemuligheter. Trillegruppa har også en ambisjon 
om å prøve seg på turer med pulk når snøen kommer!
Et populært og etterlengtet tilbud, kanskje vel så mye 
for mødrene og fedrene til de yngste i turlaget, men 
selvfølgelig også for barna. De voksne får mulighet 
til å prate med andre i samme situasjon, stifte nye 
bekjentskaper, gjøre noe sosialt, og både små og store 
kommer seg ut på tur! Barnas Turlag Innherred håper 
trillegruppa blir en knallsuksess videre framover også, 
og at mange turglade trillere hiver seg med!
Solveig Geving

Forslag 
For å komme deg til/fra Fjellhov på Frosta, kan du daglig 
bestille transport til/fra Åsen stasjon til Åtloskaret. 
Derfra er det merket sti til Fjellhov. Det samme 
gjelder Skorovashøtta. Du kan bestille transport til/fra 
Lassemoen togstasjon og bli kjørt heilt fram til hytta. 
Aasta Folvik

Tenk deg at du kan sette deg på toget på Stjørdal 
kl. 08.18, Levanger kl. 09.05 eller Steinkjer kl. 09.46 
og være ved Skorovashøtta klar for tur før kl. 12.00 
på formiddagen. Mange ungdommer drar ofte 
på hyttetur for å få en avveksling og kombinerer 
lekselesing med flotte turer på dagtid. Spesielt i lange 
eksamensperioder er det greit å ta litt fri fra lange 
dager på overfylte lesesaler og dra til en lesesal i 
høyfjellet.  Våre hytter fungerer helt utmerket til 
dette formålet, og du kan komme dit ved bruk av 
kollektivtransport. Tilbudet om bestillingstransport 
gjør det mulig å komme til mange spennende steder 
uten bruk av egen bil og uten at det koster all verden. 
Hytter og ruter i Nord-Trøndelag Turistforening ligger 
øst i fylket, og er ikke så veldig tilgjengelige hvis du 
ønsker å bruke offentlig kommunikasjon. Unntaket er 
muligheten for å ta tog/buss til Meråker eller Storlien 
og starte tur sørover mot Bjørneggen eller nordover 
til Angeltjønnhytta. Ofte når vi skal på turer over flere 
dager i fjellet, er vi avhengig av å kjøre egen bil for 
å komme oss til startpunktet for å gjøre en rundtur 
eller en tur-retur. Skal vi gå inn i et område og ut 
av området et annet sted, er vi avhengig av at noen 
bringer og henter.
Tilbudet om bestillingstransport i Nord-Trøndelag 
har eksistert i flere år, og gir oss gode muligheter til å 
planlegge og gjennomføre spennende turer i noen av 
landets flotteste nasjonalparker.

Hvordan bestille transport?
Gå inn på bestillingstransportsiden www.07417.no, 
og klikk deg fram til den kommunen du ønsker tilbud 
om transport og sjekk tilbudet. Ring telefon 
07417 og bestill transport. For å være på 
den sikre siden, bestill senest et døgn før 
du vil benytte tilbudet. Tilbudet varierer 
fra kommune til kommune, og dette 
kan være litt forvirrende, men de som 
svarer på 07417 er veldig dyktige og hjelper 
deg gjerne med planlegginga. Noen ruter går 
hver dag, andre ruter går bare på enkelte dager. 
Tilbringertransporten er knyttet opp mot tog og buss, 
og det betales busstakst på alle ruter.

HVORDAN KOMME SEG RIMELIG  
OG MILJØVENNLIG TIL FJELLS?

Bestillingstransport

www.07417.no
07417

Barnas Turlag DNT ung Trøndelag

Følg med på nettsiden vår og facebooksidene til de ulike turlagene.
Vi legger ut informasjon om turene etter hvert som de nærmer seg.   

Foto: Juel Victor Løkstad Grande
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Året 2015 har gitt oss mye «vær». Vi er jo spådd mer 
nedbør og mer «ekstremvær» i årene framover. 
Kanskje det er det vi har fått en forsmak på? Som 
turvandrere må vi tåle det meste av vær og føre, 
tilpasse oss forholdene, og vi kommer alltid hjem med 
mer helse i sekken!
Sesongen startet med skitur. En solrik marsdag 
møtte vi veteranan fra Innherred ved gapahuken 
ved Raudåtjønna. Men underlaget for skigåing var 
dårlig, mest is og mose. Og hva smører man med da? 
Jo, tålmodighet og godt humør! Vi bar skiene lange 
stykker, redd for å dette og brekke noe, må vite…. 
Vi hadde en regnfull vår, sein sommer i skog og fjell, 
og en fin værperiode i august. Men høsten har gitt oss 
mange regnfulle torsdager!
Vi har de fem årene vi har eksistert, hatt en tidlig vårtur 
i Åsenfjorden. Årets tur kom med sol og varme, - og 
den bratteste nedstigningen vi har hatt til no! Vi fikk 
testet buksebaken og vonde knær, og ble litt spake da 
vi fikk høre at dette tidligere hadde vært skolevei for 
ungene i området… Bålkaffen i fjæra smakte ekstra 
godt denne vakre vårdagen!
I juni hadde vi tre turer med regn, etter en vakker tur 
til Høgrya i Hegra.
Vi har flere ganger hatt tur i Teveldalen / Storlien. I 
år skulle vi gå Blomsterstien fra hotellet på Storlien i 
beste blomstringstida i juni. Vår alltid positive turleder 
Johan mente at vi blir aldri mer enn blaut, og det går 
an å snu… Så vi la i veg langs blaute stier, myrer under 
vann og mange snøfonner. I stedet for solbriller og 
Flora måtte vi ta fram regncapene. Blomstene vi så, 
var forvokste hestehov og blaute kvitveis…

På en tur opp dalsida fra Sona, øste regnet ned, men vi 
hadde en trivelig tur!
Årets overnattingstur gikk til Prestøyhytta i juni. 
Åtte godt skodde veteraner balanserte på plankene 
innover forbi Stråsjøen. Den natta bøtta regnet ned. 
Men inne var det nye folk, godt med mat og drikke og 
god stemning. Neste dag var det bare å vasse ned….
Så kom høstturene med to flotte turer i sol og varme, 
før regnet satte inn. Gruvfjellet fra Stordalen i Meråker 
og Skordalsvola i Åsen gav oss fine opplevelser og flott 
utsikt over vakre Trøndelag. Når vi på disse turene får 
tent bålet, kaffen koker og sjokoladen tas fram, da kan 
vi ikke bedre ha det!
«Roar» slo til for fullt da vi skulle gå kjerrevegen fra 
Langstein opp til Skinnarvollen. Kjerrevegen var for 
lengst omgjort til dårlig krøttersti (av krøtter), så det var 
like bløtt nedenfra som ovenfra. Men på Skinnarvollen 
er det ei koselig lita hytte, så vi hadde en tørr og trivelig 
kafferast. Bunnrekord for deltagere denne dagen, 
men seks personer trosset været!
Nå lir det mot slutten av årets tursesong i 
Veterangruppa i Skarven. Den nest siste turen gikk 
på Selbuskogen i mildt, godt høstvær. Vakre farger og 
stille ro møtte oss. Bålet ved Olemstjønna var stort og 
godt denne dagen. Kaffen var sterk og sjokoladen god. 
Vi planla nye turer og «høsttakkefest» i november.
Vi takker hverandre for godt turfølge og fine 
samtaler i friluftslivets år!

For Veteranan Skarven turlag, Bodil Østerås

FRA FJORD TIL FJELL, 
I SOL OG REGN

En betraktning om turer og vær fra Veteran-
gruppa i Skarven

Tekst / Foto: Bodil Østerås

DNTs landstyremedlem fra Trøndelag, Håkon Gammelsæter, har tatt initiativ til å løfte fram 
fjellsport som eget strategisk virksomhetsområde i DNT sin overordnede strategi. Dette 
applauderer de lokale fjellsportgruppene for. DNTs landsstyre har vedtatt følgende:

1. DNTs landsstyre vedtar å be administrasjonen i samarbeid med DNT-Fjellsport om å utvikle utkast til en 
tydelig strategi for virksomhetsområdet fjellsport.
2. Strategien skal inneholde mål og virkemidler både for DNT sine egne fjellsportsaktiviteter og for utvikling 
av en samfunnsaktør-rolle innen fjellsport.
3. Strategien skal utformes slik at fjellsport i framtiden framstår som et strategisk virksomhetsområde i 
DNT sin overordnede strategi.

Fjellsport- et viktig strategisk satsningssområde 
for Den Norske Turistforening?
Tekst: Nina Pettersen /  
Foto: Sindre Thoresen Lønnes DNT 

Fjellsport Veteranan

Fjellklatring og førstebestigning av vanskelig 
tilgjengelige fjelltopper var sentrale elementer i 
utviklingen av den norske fjellturismen. Men også 
det å trenge inn i og utforske ukjent eller ikke 
kartlagt villmark langs historiske ferdselsveier, 
var meritterende og interessant for pionerene, og 
dermed for utviklingen fram mot det som i dag er 
den samlede aktiviteten i den norske fjellheimen. 
Tradisjonelt var det ikke noe tydelig skille mellom 
rene fot- og skiturer i fjellet og aktiviteter som i dag 
omfattes av begrepet fjellsport. 

DNTs årbøker og tidsskrift har alltid hatt et 
rikholdig innslag av artikler og reportasjer fra 
fjellsportsaktiviteter. Inntil slutten av 1970-tallet 
førte DNT statistikk over bestigninger av de mest 
kjente toppene og klatrerutene i Norge. Det var med 

stolthet man fant navnet sitt i bestigningslista som 
hvert år ble publisert bakerst i årboka.

I dag er det vanlig å samle aktiviteter som fjellklatring, 
brevandring, toppturer til fots og toppturer og 
brattkjøring på ski (randonee) under begrepet 
fjellsport. Andre aktiviteter som elvepadling, kiting, 
stisykling i fjellet, basehopping fra fjell og andre, ligger 
i randsonen, og har i alle fall tydelige grensesnitt mot 
fjellsportbegrepet.

I etterkrigstiden har DNT vært den desidert mest 
betydningsfulle arrangøren av kurs, både i fjellklatring 
og brevandring og utdanning av instruktører for 
de samme kursene. DNT fjellsport har samlet 
kursbehov og kompetanse, slik at vi nå har et enda 
bedre kurstilbud i fjellsport. 
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Redaksjonen har møtt et friluftsinteressert 
par som gjør en betydelig dugnadsinnsats for 
Nord-Trøndelag Turistforening. Nils Morten 
Furan og Anne Grete Storli har tilsynet med 
Setertjønnhytta i Skjækra sammen med 
Asbjørn Hanssen. I tillegg er Anne Grete 
medlem av driftsgruppa på Svarttjønnbua. 
Nils Morten har også ansvar for å merke og 
holde ca. 50 km med stier i orden mellom Litj-
Gaulstad, Skjækerdalshytta og Setertjønnhytta. 
I år ble Nils Morten valgt inn i styret i Innherred 
Turlag. Om ikke dette skulle være nok, så er 
Nils Morten også turleder.

Hvordan starta dette engasjementet for Turist-
foreninga, Nils Morten?

«Jeg måtte få tida til å gå etter at jeg ble uføretrygdet 
etter en skade. I 2009 tok jeg turen innom NTT-
kontoret på Stjørdal og hørte med Nina om det 
var noe jeg kunne bidra med. Hun ordnet med 
medlemskap, og så var det i gang.»

Jobben med å være hyttetilsyn krever en del 
tid. I fjor ble det hele ni tilsynsturer innover til 
Setertjønnhytta som ligger 10 km fra bilveg. Tunge 
varer som ved, gass, bygningsmaterialer og proviant 
blir transportert inn vinters tid med innleid lokal 
skuterskyss. De fleste turene gjøres på svillestien fra 

NILS MORTEN OG ANNE GRETE

PAR I DUGNAD Lustadvatnet. Det blir mest effektivt når en skal fram 
og tilbake samme dag. Ofte blir det en tur innover 
for å se over beholdningen i proviantlageret, for så 
å gjøre innkjøp, og så en ny tur innover med varene.

Annekset står ulåst, og en utedo står åpen for 
de som besøker Norges Geografiske Midtpunkt, 
som ligger bare 600 meter fra hytta. Byr dette på 
utfordringer?

«Når det gjelder annekset, ser det ut til å gå veldig 
bra. Det har vært en uheldig episode med at veden 
ble borte en vinter. Det var nok neppe skiturister 
som tok med seg ved fra ei hytte som ligger så langt 
fra veg. Det blir jo en del dotømming med mye 
dagturister i området både til Midtpunktet og i år 
«tipåtopp-posten» i gapahuken, som ligger like ved 
hytta. Besøkstallet i hytta har en gledelig økning 
i år, noe som kan ha sammenheng med denne 
«tipåtopp-posten.»

Kan dere fortelle litt om stimerkinga?

«Nå er det en ekstra stor jobb som venter, omkring 
50 nye skilt skal fraktes ut og settes opp. De gamle 
skiltene begynte å merke tidens tann og var modne 
for utskifting, så det passet bra med nye skilt etter 
ny merkestandard. Når vi er ute på merketurene, 
er det en av oss som maler røde merker, mens den 
andre går med greinsaksa og klipper vekk busker 

og greiner.  Enkelte partier kan det være veldig mye 
som skal klippes bort, så det tar litt tid.» 

Hva er det som gjør at dere tar på dere så mange 
dugnadsjobber for Turistforeningen?

«Vi liker veldig godt å være ute, sier begge to omtrent 
i kor. Så er jeg ikke så flink til å si nei, kommer det 
fra Nils Morten.» 

Paret forteller videre at de traff hverandre gjennom 
Turistforeningen. Nils Morten er opprinnelig fra 
Selbu, mens Anne Grete er fra Kvikne. Selv med 
mye dugnadsarbeid, blir det også litt tid til å dra 
til campingvogna i Stugudal med tilhørende turer 
i Sylan. Heimtraktene til Anne Grete i området inn 
mot Forollhogna er også et kjært turområde for 
paret. 

Dugnadsinnsatsen til personer som Anne Grete og 
Nils Morten er helt avgjørende for Turistforeningens 
aktivitet. Tenk over dette når du kommer inn 
på Svarttjønnbua og duften av nystekte vafler 
møter deg, går i tåke og regn over Rabban og 
leter etter neste varde, eller står i proviantlageret 
i Setertjønnhytta og lurer på hva du skal ha til 
middag. Anne Grete og Nils Morten har vært her 
før deg og lagt til rette slik at du skal kunne få 
gode opplevelser. På vegne av alle fjellvandrere,  

takk skal dere ha, Anne Grete og Nils Morten!

Tekst: Gunnar Johansen 
Foto: Privat
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EKSTRA GOD TUR! 
 

Gjennom samarbeidet mellom Turistforeningen og 
Gjensidige kan vi nå gi deg gode betingelser på forsikring 

og bank 
 

Kontakt oss for god rådgiving! 
 

 
 

 

  

  

 Tlf: 74 82 36 50   

        www.gjensidige.no/stjordal 

TAKK  
TIL VÅRE  

ANNONSØRER
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Naturopplevelser for livet

Foto: Marit Olsen

REKLA
M
EBAN

KEN
.CO

M

Sjå det for deg 
Har du sett fjellet frå ei hytte ved eit fjellvatn

ein dag i oktober?
Sjå det for deg, -  dagen er grå, skydekket lågt,

Vinden berre puslar i trekronene, og bårene leikar seg mot land.

Sjå for deg dei slake fjellsidene. Der er så mange fargar, -
grønt, brunt, gult, raudt og enda fleire.

Fjellsidene går over i milde, avrunda toppar,
toppar av grunnfjell.

Sjå for deg dei lange, gulbrune myrdraga,
brotne av små tjern og vassdammar.

Tidlegare, i sumar, var desse dammane og tjønnene fulle av liv.
No ligg dei, som heile fjellet rundt seg, 

stille, og berre syner deg kor vakre dei er.

Men sjå det for deg,
om ikkje lenge kjem det ei kaldare årstid,

ei årstid som gøymer desse fargane,
og som legg ei kald hand over dei små, vakre dammane i myra. 

Og så kan du sjå fjellet for deg ein vinterdag når alt er kvitt.
Vinden ular over snø- og isflatene,

Fjellsidene er ug jestmilde og i dårleg humør.
Myrene er iskalde av bitande vindar,

og dei før så milde, avrunda fjelltoppane liksom ropar:
”Hald deg unna, i dag er det berre vinden og snøen som leikar seg her oppe”!

Sjå for deg ein annan og annorlunda vinterdag:
Det er mars, sol frå klår himmel.

Framleis er alt kvitt, men vinden kvilar, og fjelltoppane smiler til deg:
”Skræmde eg deg tidlegare i vinter?

Spenn på deg skiene, og kom til meg no!
I dag er eg i godlag, 

eg ligg berre i ro og nyt utsikta over alle blånar og enno lengre”.

Sjå for deg, frå hytta di, at vinteren slepp taket i fjellet.
Det sildrar og rinn vatn langs fjellsidene,

Myrdraga er enno hardfrosne,
Fjelltoppane glinsar av snø som smeltar,

Eg kan sjå eit blautt snøver som kjem drivande vestafrå.
Råtten og blåsvart ligg isen på vatnet, 

og trugar deg, som fjellet g jorde tidlegare:
”Trø ikkje på meg!,

i dag held eg g jestebod for våren”!
 

Laurans Vada


