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NDenne utgaven av Fjellvandring kommer midt i jubile-

umsåret, og det synes jeg passer bra. Vi ser oss tilbake 
samtidig som vi ønsker å stå støtt der vi er. Og vi tørr 
skue hvordan stien ser ut der fremme. Selv om vi kan 
ane et godt veivalg og lett se de store motbakkene, 
så vet vi ikke helt hvordan stien er før vi har gått den. 
Heldigvis. I år feirer Den Norske Turistforening 150 
år, og det er naturlig å vise frem vår stolte historie og 
tradisjon. Samtidig skal årets landsmøte vedta et nytt 
veivalgsdokument for 2019 – 2023, noe som også vil 
være veiledende for NTT. Det er en kunst å ivareta en 
tradisjon og samtidig være fremoverlent og tenke nytt 
og fremtidsrettet. Og da er det godt å vite at DNT- og 
NTT- familien består av mange «kunstnere» i alle aldre 
som sørger for at vi klarer nettopp dette. I tillegg til å 
delta i hyttebygging, stimerking, arrangement og turer, 
er det flere av våre tillitsvalgte som sitter i ulike styrer 
og verv; både lokalt, regionalt og nasjonalt. De legger 
også ned hundretalls av dugnadstimer for å sikre vårt 
engasjement og vår posisjon som tilrettelegger for fri-
luftsliv. Den frivillige innsatsen, og det oppriktige en-
gasjementet, er selve grunnfjellet i vår organisasjon, og 
vår røde T står like støtt nå som før. Og den positive 
veksten av barn- og ungdomsmedlemmer lover godt 
for friluftslivet også i fremtiden. 
En stor takk til våre annonsører som trofast støtter oss. 
Jeg håper du får en fin sommer med både gode turer 
og lesestunder. 
 

Nina Pettersen
redaktør og daglig leder NTT 

LED
ER

I Innherred Turlag (IT) har vi lagt et spennende 
og aktivt år bak oss. Vi har bygd ei ny hytte i 
Vera i Verdal kommune (Veresstua) som ble 
offisielt åpnet 21.januar. Først fikk vi kjøpt ei 
tømmerhytte på 30 m2 som ble flyttet innover 
til Veressjøen av Verdal Kran og Montasje. 
Senere ble det bygd til soveromsavdeling med 
vaskerom, tørkerom og proviantrom, samt 
et uthus. Tilbyggene ble kjøpt som lemmer 
og satt opp av Grande AS. Ca.1600 timer 
dugnadsarbeid måtte til for å få alt ferdig. 

Et nytt Barnas Turlag ble startet i Beitstad av 
noen ivrige damer der. Det har også vært en 
formidabel vekst i antall medlemmer i IT. 

Vi har også startet ei gruppe innen FTU 
(friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede) 
på Levanger.

Trøndelag fylke erstatter et tidligere todelt 
forvaltningsorgan. Hvordan påvirker det 
oss? Svaret er at vi fortsetter som tidligere 
med to turistforeninger der Trondhjems 
Turistforening (TT) har søndre del og vi i Nord-
Trøndelag Turistforening (NTT) har nordre del 
som vårt ansvarsområde.  Prosessen med 
sammenslåing til ett fylke har aktualisert og 
ført til et prosjekt som heter Trøndersamarbeid 
mellom TT og NTT.  Vi ser at de to foreningene 
må opptre mest mulig samstemt og enhetlig 
mot de politiske etatene som styrer fylket med 
blant annet tildeling av penger og prioritering 
av satsningsområder.  

Turaktiviteten i IT har vært stor. Vi har hatt 
tre skiturer med stor deltagelse, samt ei helg 
med isfiske på Veressjøen, en tur for både 
barn og voksne samt hyttefolk i Vera og 
andre tilreisende. Vi var veldig heldige med 
været, men bare fire møtte opp. Turen til 
Dåapma i slutten av februar ble en suksess 
med 19 deltakere + 2 turledere. Midt i mars 
hadde vi en tur til de svenske Skjækerfjella, 
med start og overnatting i Veresstua. Her var 
det 11 deltakere. Første helga i april hadde vi 
en topptur til Storkjølhaugen fra Skalstugan i 
Sverige med 30 deltakere. Måneskinnsturen 
i februar ble avlyst pga sterk kulde og vind. 
Ellers har vi flere turer utover sommeren og 
høsten, de står på Innherred turlag og NTT sin 
facebookside og hjemmesiden til NTT.

Vi er også i ferd med å opprette ei veteran-
gruppe på Steinkjer, samt at vi er i dialog 
med Steinkjer Integreringskontor om å starte 
opp ei lita gruppe der for å få med våre nye 
landsmenn og kvinner ut på tur.

Jeg vil med dette få takke alle som har stilt 
opp og stiller opp på dugnader og frivillige 
ellers.

Ha en fin og god sommer med flotte turer i 
fjellet og ellers i landet vårt.

Nils Morten Furan
Leder Innherred Turlag 

Vi erfarer i våre felles samtaler med politikere 
og administrasjoner at Turistforeningen 
er både kjent og velrennomert.  Vi ønsker 
at dette skal føre til at foreningen blir en 
premissleverandør for det enkle turlivet i 
Trøndelag, tufta på vår formålsparagraf:

Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide 
for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- 
og kulturgrunnlag.

Sjøl om vi erfarer utrolig velvilje for Turist-
foreningens arbeid, er det et langt stykke 
igjen til vi er i den posisjon vi ønsker å være. 
Festtaler gir verken innflytelse eller penger. 
TT og NTT ønsker å spille hverandre gode 
i Trøndersamarbeid. I det arbeidet som 
har pågått så langt, er erfaringene gode og 
bekrefter at dette er en god strategi. Faktisk 
er det så vellykket at andre fylkesforeninger i 
lignende sammenslåinger spør om hvordan vi 
får det til.  
Positiv omtale gjør godt. Derfor vil jeg sende 
disse rosende ord til våre medlemmer, sagt 
av en byråkrat i Trøndelag fylke: «Turist-
foreningens medlemsmasse står for en 
kvalitet som vi er stolte av og gjerne 
trekker fram!»

Arve Ingar Hjelde 
Styreleder NTT

Besøksadresse/postadresse:   
Kjøpmannsgata 10, 7500 Stjørdal 
Postboks 232, 7501 Stjørdal
Tlf : 74 82 78 80 
ntt@dnt.no
https://nt.dnt.no/
kontonummer: 4202 14 71695

Følg med på nettsiden vår  
og facbooksidene til de ulike 
turlagene. 

STYRE
     LED

ER   

Åpningstider NTTs kontor og butikk:
mandag – onsdag kl. 09 -15
torsdag kl. 09 – 16.30
fredag kl. 09 – 12
Velkommen til trivelig handel og turprat!

Trøndelag fylke og vi

TAKK TIL VÅRE ANNONSØRER
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smånytt smånytt

NYTT KJØKKEN PÅ SETERTJØNNHYTTA
Jan Egil og Brit Skjesol har hatt hovedansvaret for å 
planlegge, transportere og montere nytt kjøkken på 
Setertjønnhytta. Slikt arbeid har ekteparet fra Levan-
ger etter hvert god erfaring med. Setertjønnhytta er 

den tredje hytta de monterer nytt kjøkken i, og vi tror 
hyttegjestene vil ha stor glede og nytte av den nye  
innredningen. En stor takk også til Laila Olsen og Ketil 
Kirknes som bidro på dugnaden.  

HYTTEVAKT PÅ PRESTØYHYTTA OG  
KVITFJELLHYTTA
Håkon Dae Brensholm (Stjørdal) og Vigdis Haaland 
(Meråker) har takket ja til oppdrag som hyttevakt 
på Kvitfjellhytta og Prestøyhytta i sommer. Vi had-
de tilsvarende ordning i 2017, og vi mottok mange 
positive tilbakemeldinger på jobben som ble gjort. 
Derfor er det naturlig å fortsette med ordningen 
i år, og ukene 29 - 31 vil enten Håkon eller Vigdis 
ønske deg velkommen til fjells på en av disse to 
hyttene. Arbeidsoppgavene til hyttevaktene er å 
rydde, holde orden, fyre søppel, organisere senge-
plasser, renhold med mer.  

BRINGSÅSEN TIL SALGS
NTTs hytte Bringsåsen i Vera er til salgs. Dette er 
en trivelig tømmerhytte i fantastiske turområder. 
Hytta er bygd i 1991 og har cirka 45m2 bruksareal. 
Den har 3 soverom, kjøkken, stue med hems, gang 
og utvendig bod med utedo. Den er med andre 
ord en innholdsrik hytte med mange muligheter. 

Ta kontakt med eiendomsmegler Stein Aksnes i 
Aktiv Verdal om du er interessert. Stein treffes på 
telefon 992 21 819. 

Styret består av 7 representanter; leder, nestleder og 
5 styremedlemmer. Leder velges blant styremedlem-
mene i turlagene eller fra den øvrige medlemsmassen. 
De øvrige styremedlemmene velges blant turlagenes 

styremedlemmer og det skal være to representanter 
fra styret i hvert turlag i styret. Nestleder velges blant 
styret i NTT, for ett år av gangen. Alle styremedlemmer 
velges for to år, og blant lokallagenes medlemmer. 

Mange barn og ungdomsmedlemmer er registrert 
som familiehusstandsmedlemmer i forbindelse med 
innføringen av familiemedlemskap. Reelle medlem-
stall for Barnas turlag er 374, og det er en økning på 
17,6 % fra året før. Vi har 636 ungdomsmedlemmer, 
og det tilsvarer 17,6 % økning sammenlignet med tal-
lene fra 2016.  

Fam.hoved Hoved Ungd. 19-26 Honnør Livsvarig Barn Skole/ungd Husstand Fam.husstand 2017

245 1875 202 578 25 146 86 701 749 4607

STYRET I NNT

Leder Ingar Hjelde, Snåsa

Nestleder Bjørg Ekker, Grong Namdal turlag

Styremedlem Asgeir Langås, Namsos Namdal turlag

Styremedlem Nils Morten Furan, Steinkjer Innherred turlag

Styremedlem Grethe Hesselberg, Verdal Innherred turlag

Styremedlem Marit Haugen Øverkil, Meråker Skarven turlag

Styremedlem Oddleif Tyholt, Stjørdal Skarven turlag

DNT 150 ÅRS JUBILEUM

STYRET I NTT       

Siden Turistforeningens far, Thomas Heftye, stiftet 
foreningen 21. januar 1868, har dette sitatet vært en 
rettesnor for Den Norske Turistforening. 

Norges største friluftslivsorganisasjon har lagt til 
rette for fantastiske turopplevelser i 150 år, og aldri 
før har så mange støttet opp om jubilanten: Den 
Norske Turistforening har over 300 000 medlemmer, 
57 medlemsforeninger, 1 million T-varder og 22 000 
kilometer merkete stier. Bak mesteparten av dette 
arbeidet ligger over 750 000 dugnadstimer. 

Siden 1868 har DNT vært en sterk forkjemper for 
det enkle friluftslivet og for at flest mulig tar i bruk 
naturen, samtidig som vi tar godt vare på den. På 150 
år har DNT gått fra å være forbeholdt en liten elite til 
å bli en stor folkebevegelse. DNT har stier, hytter og 
aktiviteter på fjellet, langs kysten, i skogen og i byene. 

Det er en sprek 150 åring som feires i år, og NTT 
markerer jubileet med flere jubileumsturer. 

“Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange 
kan komme og se, hva der er stort og vakkert i 
vort land”    Thomas Heftye, DNTs stifter

	Fotturister ved Røisheim ca. 1880. Foto: Anders Beer Wilse. 

TURPROGRAM  2018 

MEDLEMSSTATISTIKK 

Alle våre turprogram  
ligger på vår hjemmeside.

 
Foreningen hadde 152 ulike arrangement med til 
sammen 8578 deltakere. Det ble innrapportert 
362 dugnadsaktiviteter og 7712 dugnadstimer. 

Foto: Brit Skjesol Foto: Brit Skjesol
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Foto: NTT

Året var  
1998
I Fjellvandring nr 2 fra 1998 kan vi lese om blant 
annet innvielsen av Ferslia. Hytta var tatt i bruk 
allerede året før, men den offisielle åpningen 
ble markert 21. februar 1998. Dugnadsfolket 
var invitert til rakfisk og sodd og med molte som 
dessert. Mange av de som deltok på Ferslia er 
fortsatt aktive i foreningen, blant andre Gunnhild 
Hestmann og Helge Storaa. 

Tilbakeblikk

Trøndelags største 
FAGHANDEL innen

JAKT 
FISKE 

FRILUFT

Evja, Husbyfaret 16
74 83 45 50

www.sakshaug-sport.no 

Tlf 74 07 51 30 • www.verdalsbruket.no
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Velkommen til 
Værdalsbruket Ve

st
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10 flotte hytter til leie for jakt, 
fiske og naturopplevelser i ville 
og vakre Verdals�ella.

Vi selger ett fiskekort som  
dekker alle vann  og vassdrag 
som ikke er lakseførende.

Døgnpris fra kr 800,-
Gå inn på vår hjemmeside og se 
kart og beskrivelser av hyttene. 
Bestilling gjøres på nett. 
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Foto: Nina Pettersen

Følg merket sti fra Lustadvatnet langs Svillestien østover 
til Setertjønnhytta. 

OGNDALEN -  SETERTJØNNHYTTA 
 (10 KM)

Følg merking til Norges geografiske midtpunkt. Fortsett 
til Lågvassbu, Skjækerosstu og videre til Skjækerdalshytta 
langs østsiden av elva Skjækra.

SETERTJØNNHYTTA – SKJÆKERDALSHYTTA  
(15 KM)

Følg merking til Bellingstua langs veien og opp lia sør 
for Veresvatnet. Stien går forbi flere små vann, før den 
kommer ut på Bellingsflata. 

VERESSTUA – BELLINGSTUA  
(17 KM)

Stien går over fjellet til Vera via Tverråkroken, Storvuku-
vollen og over Reinsmyrhøgda til Veresstua.

SKJÆKERDALSHYTTA – VERESSTUA  
(20 KM) 

Denne etappen er variert og lang. Etter 5 kilo-
meter på vei, tar stien av mot sør, og krysser etter 
hvert Karl Johans veg. Stien går gjennom Merra- 
skardet og etter hvert får du flott utsikt mot flere av 
Meråkers vakre fjelltopper. 

BELLINGSTUA – FERSLIA  
(31 KM) 

Følg merking østover mot Angeltjønnhytta over 
Revlan. Stien dreier sør for Blåberga og Koltjønn- 
dalen naturreservat. Angeltjønnhytta ligger i  
østenden av Fjergen; en regulert innsjø nord for Kop-
perå i Meråker. 

FERSLIA – ANGELTJØNNHYTTA  
(17 KM) 

Siste etappe går på østsiden av Kjerringfjella, vest for 
Skurdalssjön, gjennom Skurdalsporten og ned til Te-
veldal. 

ANGELTJØNNHYTTA –  TEVELDAL  
(25 KM)

1

2

4

6
3

5

7

TURBESKRIVELSE  135 KM ( 7 DAGER )

SignaTUR -  HELT PÅ GRENSEN
Den sju dager lange turen er blant Norges flotteste lang-
turer som du bør unne deg å gå minst en gang i løpet 
av livet. Turen er totalt 135 km, går innom seks av NTTs 
hytter, og starter i Ogndal i Steinkjer, og ender i Teveldal 
i Meråker. Den er en unik turopplevelse i villmarka nord 
i Trøndelag, og helt på grensen til Sverige.
 
Stien går gjennom deler av Blåfjella – Skjækerfjella
Nasjonalpark som er et av Sør-Norges største sammen-
hengende villmarksområder. Den går videre gjennom 
fjellområdene i Verdal og Meråker; villmarksområder 
med flotte fjell, rikt dyre- og fugleliv samt mange fiskevann. 
Denne ekspedisjonen er krevende, og du går i urørt natur i
dagevis. Den gir en unik naturopplevelse og mange min-
ner for livet. Ekspedisjonen følger NTTs sommermerkede 
stier, men for de som er fjellvante, og som behersker kart
og kompass, er den like fin å gå vinters tid.

HYTTENE
Ekspedisjonen går innom seks hytter. Våre selvbetjente
hytter er kjent for å være hjemmekoselige og godt utstyrt 
med rikt og variert proviantlager.
Dette gjør det mulig å gå med relativt lett sekk. Alle hyttene 
har sikringsboder som er tilrettelagt for hund. Setertjønn-
hytta, Skjækerdalshytta, Ferslia og Angeltjønnhytta har 
solcellepanel og 12V. Veresstua og Bellingstua har 220V.

HELT PÅ GRENSEN – PASSET
For å få registrert ekspedisjonen HELT PÅ GRENSEN 
fyller du ut et eget pass. Passet dekker overnatting på seks 
hytter, registrering på den  offisielle HELT PÅ GRENSEN -  
listen, flott premie og diplom. Du registrerer  
protokollnummer og dato fra alle hyttene i passet,  
og sender det til Nord-Trøndelag Turistforening når turen 
er gjennomført. 

Passet får du kjøpt ved å kontakte NTTs kontor.
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DEN KULDE- 
STERKE NASJONAL- 

FUGLEN 
Som navnet sier, så tilhører blålyng lyngfamilien. 
Når blålyng ikke er i blomst, minner den om 
krekling. Bladene har samme form og stilling, og 
veksten er noenlunde ens. Men blomstene er helt 
forskjellige. Blålyngens blomster sitter enkeltvis og er 
krukkeformede. Mange mener navnet er misvisende. 
Blomstene er ikke blå, men har en fin fiolett farge. Når 
blomsten blir gammel, blir den derimot litt mer blå-
fiolett.  Det latinske navnet Caerulea betyr himmelblå, 
og jeg ser på nettet at det er diskusjoner om hvorfor 
blomsten har fått dette navnet, da fargen er langt fra 
himmelblå.
Blålyng vokser i hei og lyngmark i fjellet og 
trives spesielt bra i blåbærheier. Den er 
funnet opptil 1800 m.o.h. Blomsten vokser 
som regel flere sammen, og de er lett å 
se der de lyser opp i blåbærlynget og 
på fjellet.
Svenskene sier lappljung, og på 
engelsk heter den blue heath.

BLÅLYNG     
[Phyllodoce caerulea]Tekst og foto: Gunn Ertsgaard

den en mindre fettkjertel som fjærene impregneres 
med. Den er en rask og utmerket svømmer, og 
benytter vingene som årer. Som andre fugler går paret 
til hekking om våren. 
Reiret legges nært vann, ofte godt skjult under broer 
eller fosser. Det kan også ligge innafor fossen. Man 
kan også lage egne rugekasser til fossekallen. Disse 
bør festes godt til underlaget og utformes slik at gress 
og mose som redemateriale ikke faller ut av kassen. 
Eggene legges gjerne så tidlig som i mars – april. 
Man antar at det hekker et sted mellom 5 000 – 20 
000 par fossekall i Norge. Om vinteren drar et variert 
antall av vår nasjonalfugl ut av landet, til Sør-Sverige, 
Danmark og Tyskland. Fossekallen blir også omtalt 
som vannstær. Det er utgitt minst en fagbok om arten 
i Norge.

Norges nasjonalfugl, fossekallen (Cinclus cinclus) finnes utbredt over hele landet. Fuglen 
er alltid knyttet til rennende vann der den også finner sin mat. Vår dykkende nasjonalfugl 
kan enkelte vintre trekke helt over til Sverige og Danmark. 

Tekst og foto: Kjell Arnfinn Aune

Fossekallen er den eneste av våre spurvefugler som 
søker næring gjennom dykking. Den trives godt ved 
næringsrike elver og stryk, gjerne med steiner som 
stikker opp i elv og bekk. Den kan også opptre ved 
vann, men elver og stryk er typiske fine habitater hos 
fossekall. 
På bunnen av vassdragene finner fossekallen gjerne 
vanninsekter som vårfluelarver, steinfluer og små 
krepsdyr. Den kan også fange rumpetroll. Om vinteren 
hender det at fuglene kan fange små fisker. Helst er 
det imidlertid fluelarvene inne i små runde steinhus 
de er ute etter. Fossekallen er brun og svart over det 
hele bortsett fra den hvite strupen. Ungfuglenes første 
drakt er mere grålig og flekket. 
Fossekallen er en kjær fugleart hos de fleste. Mange har 
gjennom tidene latt seg fascinere av at fuglene sitter 
på iskanten i mange minusgrader og dykker ned i kaldt 
vann. En solid fjærdrakt isolerer, og bak på stjerten har 

Vår kjære nasjonalfugl fossekallen er en hardfør fugl. Gjennom vinteren sitter den gjerne på iskanten eller på 
steiner i elva. På bunnen dykker den på jakt helst etter larver fra vårfluer eller steinfluer. Med den isolerende 
fjærdrakten er fuglene godt tilpasset som standfugler og vinterfugler. Denne fossekallen hadde i februar 2018 
tilhold langs Garbergelva i Selbu.   
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I januar åpnet NTT Veresstua i Vera, som er en erstatning for Bringsåsen.  
Fordelen med Veresstua er at den ligger like ved løypenettet i Sørvera og har bilveg helt 
fram. Hytta er et meget godt utgangspunkt for helgeturer/flerdagsturer i et variert og 

spennende turterreng til alle årstider. Det er ikke langt til svenskegrensen, og på svensk 
side kan du boltre deg i Skäckerfjällen eller «Svenskskjækra» som mange kaller  

fjellområdet. Dette er nok for å skille det fra Skjækerfjella i Norge. 

FAKTA
Fra E6 i Verdal er det ca. 65km og  
70min kjøring til Veresstua.

Kart: Norges-serien 10096  
Skäckerfjällen. 

Lantmäteriet  
https://www.lantmateriet.se/sv/,  
hvor du kan skrive ut dine egne kart.

TURFORSLAG FRA 
VERESSTUA 

og øst for Skjækerfjella å ta av. Her kan topper som 
Hitre og Nordre Seterfjellet, Lakavassklumpen, 
Burvassklumpen nås på dagsturer. Skal en ta turen 
til Verdals østligste punkt, Høgsetet 702 moh med 
Riksrøys 175, må en ha godt føre, ha bra form og lang 
lysdag.
For kortere turer er leia sørover mot Sandvika en fin 
tur i slakt, og for det meste åpent terreng. Ved Søre 
Vassdalstjønna er det en åpen gamme som kan være 
kjekk å finne om en må søke ly for været eller ta seg en 
rast. Utover vinteren kjøres det til hver helg skuterspor 
mellom Vera og Sandvika.

Vinterturer
For deg som liker toppturer, er Skäckerfjällen på svensk 
side forlokkende. Her kan du utfolde deg i et fjellområde 
med et titalls topper over tusen høydemeter, de fleste 
med samiske navn. Det beste utgangspunktet er å 
kjøre til Strådalen, hvor du parkerer noen hundre 
meter fra riksgrensen. Sandfjellet/Steavhkere 1230 
moh, er den høyeste og mest kjente og besøkte. Har 
en godt føre på vårparten med lange dager kan en ta 
med seg både Jorpetjahke 1181 moh og Skeavratjahke 
1191 moh, når en først har investert i høydemetrene 
opp til Sandfjellet/Steavhkere. Det er slakk og fin 
nedkjøring fra sistnevnte topp. Sockertoppen 1202 
moh er av de bratteste, noe som krever erfaring for å 
kunne nå den på vinters tid. Lenger sør finner du Store 
og Lille Anjeskutan som er verd å besøke.
For de som ikke higer etter topper, kan en tur østover 
gjennom Sockertoppskardet og ned Rutsdalen til 
Kolåsen være en fin tur. Du kan avtale å bli henta, eller 
bestille overnatting på sjarmerende Kolåsen Fjällhotell 
og ta turen tilbake til Vera neste dag.
På norsk side har en hele området nord for Vera 

Sommerturer
Verestua ligger ved merket T-sti. Fra sør kommer du 
langs stien fra Bellingstua i lett og delvis myrlendt 
terreng. Nordover kommer du fort inn i Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark når du følger stien til 
Skjækerdalshytta. For fiskeinteresserte er det mange 
fiskevann å velge mellom med Veresvatnet som det 
største. Tar du turen til Vera i moltesesongen, er det 
rart om du reiser heim med tomme spann. I området 
ved Grunntjønna nordøst for Strådalen kan du finne 
spor etter sørsamisk bosetning, om du leter litt. 
Ønsker du å gå på høyfjellstopper er det toppene på 
svensk side som er beskrevet under vinterturer som 
er aktuelle. Flere av de vestligste er innen rekkevidde 
på dagsturer fra Vera.

Sykkeltur
For deg som liker litt lengre sykkelturer med litt 
utfordring, er en runde med start og innkomst i Verdal 
og overnatting på Veresstua en fin tur. Start fra Verdal 
mot Stiklestad og Vuku og videre oppover Helgådalen. 
Fra Verdal til Vuku er det tilnærmet flatt, mens det 
derfra er variert med stigninger, flatt og litt nedover. 
Etter ca. 6,5 mil og netto ca. 350 høydemeter er det 
godt å komme fram til Veresstua for overnatting. Neste 
dag fortsetter du sørover, ca. 1km langs bygdevegen 
til Symoen, hvor det tar av en sti sørøstover mot 
svenskegrensa og over til gården Äsingen på svensk 
side. Denne stien er ca. 4 km og overkommelig å ta 
med sykkel på. Fra Äsingen følger du vegen ned til 

Länsväg 336 og tar til høyre mot norskegrensen. På 
norsk side heter den Fylkesvei 72, og her møter du 
asfaltert veg som gjør at det blir en lett tur heimover 
om Sandvika og ned Inndalen tilbake til Verdal. Ønsker 
du en kortere tur, kan du starte i Vuku. Dette er en flott 
tur fra fjorden og opp til snaufjellet.
Om du ikke allerede har vært i Vera, så anbefales det å 
avlegge fjellbygda et besøk for å se på det som den har 
å by på av natur og kultur. Jeg kan nærmest garantere 
at du tar flere turer, når du først har vært der en gang. 
God tur!

Tekst og foto: Gunnar Johansen
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Følg oss på:
www.facebook.com/dntungtrondelag eller  
finn mer informasjon om turene på www.dntung.no/trondelag

og kajakktur på programmet. Vi har også søkt om 
og fått kr.10.000,- fra Sparebank 1 SMN til å kjøpe 
barnekajakker for. Vi føler selv at programmet er 
variert og allsidig, og vi håper at mange har lyst til å bli 
med oss på tur.
Vi opplever det å være turledere som svært positivt. 
Både barn og voksne kommer med positive 
tilbakemeldinger, og det er fint å se at vi kan bidra til at 
flere kommer seg ut. Vi lærer også mye som turledere, 
og gjør erfaringer som det er lurt å ha med seg videre. 
Tre av oss var med på aktivitetslederkurs i høst, og 
dette var også svært nyttig. Det å ha DNT-systemet i 
ryggen føles trygt og forutsigbart, og vi er glade for å 
være en del av dette.
Vi gleder oss til gode turopplevelser utover i 2018, og 
ønsker alle andre GOD TUR!

Johanna Seem
koordinator for Barnas Turlag Grong

Dette ga oss som turledere mulighet til å kunne snakke 
mer med deltagerne, svare på eventuelle spørsmål og 
være tilgjengelig i både aktivitetene og naturstien.
Å være en del av DNT/NTT har gitt oss en trygghet 
i det vi har gjort og vi har fått god støtte fra dag en. 
Oppstartsmøtet la en god tone for kommunikasjon og 
vi følte tidlig at takhøyden for spørsmål og forslag var 
høy. Dette gjorde at vi kunne planlegge turlaget som vi 
ønsket uten å være bekymret for at vi gjorde noe feil 
eller være redd for å spørre om veiledning.   
Vi gleder oss til videre samarbeid med DNT/NTT og til 
fortsettelsen med Barnas Turlag Beitstad.

Siv, Siv Anita, Sara og Guri 

Jeg vil at barna mine skal bli kjent med nærområdet 
sitt og lære å bruke naturen. Jeg vil at barna mine 
skal kunne få undre seg over små og store ting som 
finnes ute i naturen. Jeg vil at barna mine skal få føle 
mestring når de har nådd turmålet vi har satt oss. Jeg 
vil at barna mine skal få spise sjokolade mens de nyter 
utsikten fra en fjelltopp. Og jeg vil at andre barn skal få 
oppleve akkurat det samme.
Dette er noen av grunnene til at jeg ønsket å starte 
Barnas Turlag i Grong. 

6. juni 2017 hadde vi oppstartsmøte i Barnas Turlag 
Grong. Vi var fire foreldre som møtte Aasta Folvik 
fra NTT og Bjørg Ekker fra Namdal Turlag, og i dag 
er vi sju ivrige turledere som deler på ansvaret for 
turene. Vi arrangerte tre turer på høsten i 2017, og 
på programmet for 2018 står det 11 turer. Dette er 
vi veldig godt fornøyd med! Vi har allerede arrangert 
aketur, skitur og isfisketur, og videre utover året står 
blant annet fisketur, topptur, kveldsmattur, sykkeltur 

Ideen om å starte opp Barnas Turlag Beitstad dukket 
opp gjennom en generell interesse for friluftsliv, og 
ønsket om å kunne gi et organisert tilbud til bygdas 
barn og barnefamilier. I Beitstad som mange andre 
bygder/byer er det mange aktivitetstilbud når barna 
kommer til en viss alder, men det er få lavterskeltilbud 
som er gratis og som inkluderer hele familien. 
Vi bestemte oss derfor for å høre med DNT/NTT 
om muligheten til å starte opp vårt eget turlag, og 
tilbakemeldingen var utelukkende positive. Gjennom 
Aasta Folvik v/NTT fikk vi god støtte og mange tips 
for hvordan vi burde gå frem. Etter mye planlegging, 
mange møter og promotering i diverse medier var det 
den 11.mars endelig klart for Beitstad Turlags Kick Off. 
Vi hadde lagt opp til akedag med natursti, pølsegrilling 
og introduksjon av turledere og Turbo. Vi var spente på 
om vi hadde nådd ut og om folk tok seg tid til å komme 
og se hva vi hadde startet opp. Til vår store glede ble 
det en suksess med over 90 deltagere, store og små. 
Tilbakemeldingene var veldig gode, og alle koste seg til 
langt utover ettermiddagen. Det har i etterkant vært 
mange spørsmål om turlaget og arrangementene vi 
har satt opp, og med over 60 interesserte i vårt neste 
arrangement virker det som bygda har fått øynene 
opp for turlaget.
Erfaringene vi har tatt med oss fra det første 
arrangementet er vel først og fremst at man må være 
ut i god tid. Ingenting kan planlegges for tidlig og 
tiden frem mot arrangementet går fort. Vær gjerne på 
plass på arrangementsstedet i god tid før deltagerne 
kommer. Vi valgte også å ha en egen person til å passe 
på bål/bålpanne og stå for grilling samt koking av kaffe. 

Barnas Turlag

NYE BARNAS TURLAGGRUPPER

Grong

Beitstad

Foto: Trine Grande

Foto: Siv Fiskvik
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Noen av oss i DNT Ung Trøndelag har i vinter/vår 
snekret USB-ladestasjoner til veggmontering på 
DNTs hytter i Trøndelag. Innmaten omformer 12 
V strøm fra solcelleanlegg til 5 V i USB-uttak og 
er bygget inn i en, etter vår mening, stilig kasse av 
kryssfinér og plastglass. Topplaten er litt større enn 
resten og fungerer som en hylle til å legge tele-
fonene på mens de lades.

Tanken bak uttakene er at det skal bli enklere å 
lade mobiltelefon og annet utstyr på tur, slik at 
komforten økes for dem som ønsker det. Det vil 
selvsagt være frivillig å benytte seg av tilbudet. Lading av 
mobiltelefoner krever relativt lite strøm og vil legge beslag 
på en veldig liten andel av strømmen på de ganske store 
batteriene på hyttenes solstrømanlegg.

Monteringen av uttakene er ikke spesielt krevende, men  
forutsetter noe kunnskap om strømanlegg ved påkobling til 
solstrømanlegget. Noen av oss er i gang med å dra rundt til 
de forskjellige hyttene med solstrømanlegg for å montere 
ladestasjonene og får fine turer i samme slengen. Så langt 
har Orkelsjøhytta (TT), Dindalshytta (TT), Jøldals-hytta 
(TT), Prestøyhytta (NTT), Kvitfjellhytta (NTT) og Ferslia 
(NTT) fått montert USB-uttak. Vi planlegger å montere 
på Holden fjellgård, Setertjønnhytta, Skjækerdals- 
hytta, Angeltjønnhytta, Schultzhytta, Ramsjøhytta, 
Græslihytta og flere andre hytter fremover. 
Kos dere på hyttene!

Dugnadshilsen fra
Egil A. Behrens

DNT ung Trøndelag

 
USB-LADEUTTAK PÅ  
DNT-HYTTENE I TRØNDELAG!

	

DNT ung Trøndelag har i vår fått mye oppmerksom-
het, heder og ære for aktiviteten i dugnadsgruppa. 
Fjell og Vidde hadde en 7 sider lang artikkel i sitt 
aprilnummer.

På DNT ung sitt landsmøte i Drammen i april fikk de 
tildelt Veiviserprisen for sitt arbeid og beskjed 

om at de var et forbilde for hele landet. Og ikke nok 
med det; På Trondhjems Turistforening sitt årsmøte 
fikk de tildelt selveste Ildsjelprisen. 

Tommelen opp for ungdommer som både nyter og 
yter.

Montering av uttak på Ferslia.  

Testing av uttak. 
	

FTU er et nytt initiativ i regi av Den Norske Turist-
forening, og med den hensikt å skape et tilbud 
for utviklingshemmede og deres familie, venner 
og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter 
som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer 
ønsker Turistforeningen å skape en felles arena 
for å ha det gøy sammen. 
Vi i NTT ble kontaktet av en far med et funksjonshemmet 
barn som ønsket at vi skulle opprette en turgruppe 
for funksjonshemmede i Levangerområdet. Dette 
syntes vi var et positivt og spennende prosjekt, og 
FTU Innherred ble opprettet allerede i mars 2017. Vi 
gjennomførte tre turer på slutten av året med Røde 
Kors-hytta ved Vulusjøen som base. Turene har mellom 
10 – 20 deltakere med ulik alder og stor variasjon i 
funksjonsnivå. 
Dette tilbudet er viktig både for mennesker som ellers 
er inaktive og i dårlig fysisk form, og for familiene deres 
og støtteapparatet rundt. 
Vi har ambisjoner om å gjennomføre 20 turer i år, og 
har satt opp et variert turprogram for våren hvor vi 

Friluftsliv 
Foto: Atle Stenmo drar på ulike steder i nærområdet. Høstprogrammet 

settes opp i samarbeid med støtteapparatet og de som 
har vært med oss på tur så langt, og vi ser at vi også må 
ta hensyn til brukerne som i stor grad er avhengig av 
trygghet og forutsigbarhet. Det er mange praktiske og 
tekniske detaljer vi må ta hensyn til, som for eksempel 
parkering, tilgang for rullestol, bålplass, ly for regn og 
vind og toalettfasiliteter. 
Dette er en ny målgruppe også for oss, og vi må 
sammen med foreldregruppa og fagfolk utvikle 
tilbudet i fellesskap. Dette må gjøres gradvis, og vi vil 
tilby både turlederkurs og annen nødvendig opplæring 
innen friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede.
Tilbudet gjøres kjent via Levanger og Verdal kommuner 
sine interne nettsider, på NTTs hjemmeside og via 
sosiale medier. FTU Innherred har egen facebookside. 
Tilbudet er gratis og åpent for alle.
Hvis du er interessert i å bidra på FTU-turene, hører vi 
gjerne fra deg 

Tekst og foto: Aasta Folvik 

FTU   Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Foto: Egil Behrens

Foto: Egil Behrens
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Vi har lagt bak oss en fantastisk vår. Sol og varme 
har fått folk ut og i aktivitet. Vi i veterangruppa 
går jo om det ryker eller fyker, men smilene sitter 
løsere og turgleden er ekstra stor når sola skinner 
over det vakre trønderske landskapet.

I vår har vi vært mellom 30 og 40 vandrere på turene, 
og vi har gått mye i Stjørdals nærområde og sett veger, 
stier og koselige små boligfelt vi aldri før har sett. 
Vi har vandret langs Stjørdalselva og kokt bålkaffe 
ved elvebredden. Vi har vandret i Tønsåsen og på 
Reppesberget, et spennende område for unger, - og 
for oss store, i et opp- og nedterreng med taug i de 
bratteste kneikene og vollgraver fra 2. verdenskrig. Litt 
av en jobb å grave dem!
Vi har vandret på deler av kjerkleia i Hegra. Der gikk det 
også mye opp og ned i steikende varme. Men skogen 
var lysegrønn, og vi filosoferte litt over at frafallet til 
kirka ikke ble større med den kirkeveien…
Så har vi vandret fra Hommelvik opp den vårgrønne 
Høybydalen til ei vakker lita tjønn. Vi gikk rolig, hadde 
mange stopp, pratet og nøt den vakre dagen. 
Så sto Frosta for tur. Ikke den blide flatbygda, men det 
mer utfordrende terrenget i nord. Stien fra Fjellhov 
opp til Storheia har store utfordringer for mange, 
og på nedturen sikret vi hverandre «foran og bak».  
Egentlig var det artig, og toppen av heia er flott!
Nå står bare vakre Selbufjell igjen denne vår-sesongen. 
Det gleder vi oss til, denne våren har det gått mye opp 
og ned!

Fjellsport Veteranan

DNT Fjellsport arrangerer et nasjonalt årsmøte i 
mars/april hvert år. Dette er en viktig møteplass for 
medlemmer som er engasjert i de regionale og lokale 
fjellsportgruppene. I år var vi samlet i Lofoten og på 
Nyvårgar Rorbuer, og med flust av toppturmuligheter 
rett i nærheten.

Årsmøtet vedtok styrets forslag til arbeidsplan 
med fokus på å

• Forankre DNTs sikkerhetsarbeid i DNT   
 Fjellsport 
• Ivareta frivillighetens tradisjoner, kultur og   
 forutsetninger i NF (Norsk Fjellsportforum) 
• Tilpasse turlederutdanningen til fjellsport- 
 utøveres behov 
• Legge til rette for regionalt samarbeid 
• Jobbe med strategisk fjellsportarbeid

På DNTs landsmøte i Oslo i juni ble det utdelt flere 
ærestildelinger. Hedersknappen ble tildelt blant 
andre Odd Eliassen, Knut Støren og Torhild Hage. 
Alle disse har betydd mye for norsk fjellsports kultur 
og tradisjon. Ærestildelingen gis til personer som «i 
særlig grad har arbeidet eller vist interesse til beste for 
foreningen og dens formål». Vi gratulerer! 

Vi fikk noen flotte toppturer til blant annet Suatindan, 
Småtindan og Rundtind. Det var relativt stor skredfare 
i Lofoten, og det ble gjort nøye vurderinger av både 
snødekket, været og terrenget. 

Lofoten er for oss toppturentusiaster helt magisk! Og 
etter å ha brukt dagen på ski, var det perfekt med et 
besøk innom klatrekaféen i Henningsvær. 

Tekst og foto: Nina Pettersen

DNT Fjellsport er en av Norges største arrangører av klatrekurs, brekurs,  
fjellsportkurs og andre aktiviteter som krever spesiell kompetanse, med tilbud for 

alle - fra nybegynnere til instruktører. Det finnes lokale grupper over hele landet, og 
målgruppa er alle fjellsportinteresserte.  

Har du lyst til å delta i fjellsportar-
beidet lokalt? Vi trenger flere aktive 

turledere innen fjellsport for å utvikle 
tilbudet ytterligere. Ta kontakt med 

nina.pettersen@dnt.no hvis du er 
interessert i å bidra.

 

Tekst og foto : Bodil Østerås, Veterangruppa Skarven
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DNT har innført booking av seng på mange av hyttene, og i NTT har vi dette tilbudet for Sko-
rovashøtta, Veresstua og Ferslia i første omgang. Det er kun noen senger som kan bookes, 
og våre hytter vil som tidligere være åpne for alle og vil fortsatt være låst med DNT-nøkkel. 
Gjennom tilbudet om booking ønsker vi å tilby forutsigbarhet for den som ønsker å bestille 
samtidig som vi ivaretar fleksibiliteten med at det alltid er plass på DNTs hytter. Våre hytter 
og anlegg er åpne for alle. Husk at det er god hytteskikk å være fleksibel og ta hensyn til 
eldre og barnefamilier når hyttene er fulle.

Regler for forhåndsbooking og fordeling av senger
• DNT-medlemmer har fortrinnsrett til senger som  
 ikke er booket. Andre fortrinnsretter enn   
 booking av seng faller bort på de hyttene hvor  
 bookingsystemet er innført. 
• Er du forhindret fra å bruke bookingen   
 på hytta på den dato du har bestilt, har   
 du rett til å benytte betalingen på en annen   
 selvbetjenthytte inntil fem dager før eller  
 etter bestilt ankomstdag. 
• Avbestilling skjer på nettet eller til den   
 foreningen som eier hytta. Ved avbestilling  
 gis full refusjon inntil 10 dager før ankomstdagen. 
  Avbestillingsregler finnes på bekreftelsen fra  
 bookingen eller på www.ut.no. 
• Større grupper tar som tidligere kontakt med  
 NTTs kontor.

• Ankomst før kl. 1900: En booket seng må gjøres  
 krav på før kl. 19.00, og den som har booket seng 
 må dokumentere dette og skrive seg inn i   
 protokollen.
• Etter kl. 19.00 kan ledige senger brukes av andre  
 gjester. Gjelder bookingen for flere dager, er det  
 nok å være ankommet før kl. 19.00 den første  
 dagen. 
• Forskuddsbetaling er gyldig ved sen ankomst.  
 Hvis du har booket og ankommer hytta etter  
 kl. 19.00, gjelder forskuddsbetalingen, men   
 fortrinnsretten faller bort og du må velge seng  
 etter hva som ledig.  
• Du kan booke seng på samme hytte i tre netter  
 etter hverandre. Du er velkommen til å bo på  
 samme hytte utover tre netter, men du har ikke  
 lenger fortrinnsrett til seng. 

utsikten og en kaffekopp før vi returnerer etter utført 
jobb.
Fjellvandring spør også det aktive paret om fjellturistene 
er påpasselige med å vise at de setter pris på tilbudet 
og arbeidet som gjøres. 
• Gjestene kan nok bli flinkere til å skrive i hytteboka, 
men vi får en del telefoner og mailer med både god 
informasjon og trivelige tilbakemeldinger. 
Til slutt vil Marit og Åsmund oppfordre leserne av 
Fjellvandring til å ta en tur til Angeltjønnhytta. Den 
kan være utgangspunkt for fisking i Fjergen og andre 
mindre vatn i nærheten, og for toppturer. Får du 
båtskyss, er du på plass på kort tid etter parkering 
ved demningen ved Fjergen, noe som er ideelt for 
barnefamilier. 
• Sjøl om hytta er enkel og relativt lita, og det ikke 
er utbyggingsplaner for den, har vi stor tru på at 
framtidige fjellturister vil søke hit og være fornøyde.

Marit Oline og Åsmund Øverkil har i fem år hatt tilsyn med Angeltjønnhytta som ligger 
ved svenskegrensa, og er en fin overnattingsmulighet for de som går Norge på langs og 
SignaTURen «Helt på grensen».

Tekst: Anne Kjersti Bakken

De deler ansvaret med sønn og svigerdatter, men 
bruker likevel mye fritid på transport av ved og proviant, 
rundvasking og turer innover for å rydde og se til at 
alt er i orden. Marit er i tillegg styremedlem i Skarven 
Turlag og NTT, og hun har bidratt til at Barnas Turlag 
fikk ei avdeling i Meråker. Engasjementet og aktiviteten 
stopper heller ikke der, siden paret også er med på 
løype- og hyttedugnader utenfor sitt eget område. 
• Vi synes dette arbeidet gir oss mye tilbake, og 
tanken på at vi bidrar til at folk får fine opplevelser i 
naturen er motivasjon stor nok i seg sjøl. I tillegg møter 
vi både som hyttetilsyn og tillitsvalgte mange trivelige 
folk, og inspireres til å bruke fjell og hytter utenfor vårt 
eget område.
Sist sommer gikk vi tur-retur Todalen fra Innerdalen, 
kan Marit fortelle, og de anbefaler begge overnatting på 
den gamle og ærverdige Todalshytta. De vil også varmt 
anbefale et besøk på den spektakulære Rabothytta 
som ligger i fjella sør før Mo i Rana.  
• De nære fjelltraktene og områdene rundt Fjergen 
og Angeltjønnhytta blir likevel aldri kjedelige for oss. 
Når vi besøker hytta, setter vi oss alltid ned og nyter 

BOOKING AV SENGER  
HYTTEBOOKING 

EN PRAT MED MARIT OG ÅSMUND  
- SJØLFOLKET PÅ  
ANGELTJØNNHYTTA 
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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 

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, Gauistad
Gjefsjøen Fjellgård, Snåsa
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KJØP  
HUSQVARNA  

ROBOTKLIPPER  
I ÅR!

PRESTØYHYTTA

Nord- Trøndelag Turistforening (NTT) eier 
og driver Prestøyhytta i Selbu kommune. 
Den er selvbetjent og med egen sikringsbu 
tilrettelagt for hunder. Hytta ligger rett in-
nenfor grensa til Skarvan og Roltdalen nas-
jonalpark, og mellom Kvitfjellhytta (NTT) og 
Schulzhytta (TT). 

Prestøyhytta er en av hyttene langs den såkalte 
Sylanekspedisjonen (Norge på tvers), og er NTTs mest 
besøkte selvbetjenthytte. Sylanekspedisjonen er en 
såkalt SignaTur og vi ser at det er en jevn økning av 
antall besøkende hvert år som ønsker å gå denne 
turen. Den er et yndet turmål både for dagsturer og 
overnatting, sommer som vinter. Vi har de to siste par 
somrene opplevd flere ganger at det ikke har vært 
nok sengeplasser og heller ikke gulvplass for fjellvan-
drerne. Vi måtte derfor sette opp lavvo med liggeun-
derlag og ekstra dyner og pledd for å kunne tilby et 

alternativ. Dette er ingen god løsning på lang sikt og vi 
ønsket å utvide kapasiteten noe, samt renovere med 
blant annet nytt tørkerom og kjøkken. Det har stor 
betydning for både sikkerhet og bruksnytten at vi fikk 
renovert innvendig, samtidig som vi kunne utvide med 
nytt inngangsparti og flere sengeplasser.

Bakgrunnshistorie:
Hytta ble bygd av Kjelstad sag og høvleri på bestilling 
fra «Stiftelsen vandringsleden Västerbotten-Trond-
heimsfjorden», og ferdigstilt i 1981. Etter ferdigmerk-
ing av løypene/stiene fikk Trondhjems Turistforening 
(TT) og NTT tilbud om å overta henholdsvis Prestøy-
hytta og Kvitfjellhytta. TT takket nei, mens NTT takket 
ja, og fikk også tilbud om å overta Prestøyhytta. 
Prestøyhytta var oppført i laftet plank og ble etter kort 
tid kledd med ytterpanel. I forhold til besøkstallet ble 
antall sengeplasser for lite, og i 1996-1997 ble hytta 
utbygd med et soverom for fire personer, tørkerom og 
et litt større oppholdsrom. Proviantlageret ble flyttet 
fra annekset til hovedhytta, og dermed hadde vi ti sen-
geplasser i hovedhytta og to sengeplasser i annekset. 
Tidens tann og værharde forhold har tæret på hyt-
ta, og vi så oss nødt til å bytte vinduer, tak, pipebe-
slag, takrenner og nedløp i første omgang. Ny utedo 

HYTTEDUGNADER
ble bygd og den gamle doen omgjort til søppelhus.  
Arbeidet ble utført på dugnad og ferdigstilt i 2016. 

Siste byggetrinn:
I neste omgang var det behov for utvidelse og op-
pgradering av hytta innvendig. Den var nedslitt etter 
mange år med relativt stor trafikk. Tilbygget er på 
cirka 20 kvm og har to soverom, tørkerom og inn-
gangsparti, samt en hems for ekstra madrasser og 
sengetøy. Gammeldelen har fått nytt gulv, større 
stue og kjøkken og nytt proviantrom. Dette har til 

sammen gjort at Prestøyhytta er både mer funks-
jonell, sikker og trivelig. Mye av arbeidet er gjort på 
dugnad, men vi hatt Selbu Byggtre AS til å sette opp 
tilbygget. Det ble i samme operasjon utført grun-
narbeid for nytt uthus/sikringsbu, slik at dette kan 
settes opp om noen år når foreningen har ressurser 
til dette. 
Tusen takk til Selbu Byggtre for utmerket samarbeid 
og godt utført arbeid, og tusen takk til alle som har 
bidratt med utbyggingen og renoveringen av Prestøy-
hytta! 

Foto: Lena Johnsen

Foto: Gunnhild Hestmann

Foto: Nina Pettersen

Foto: Nina Pettersen

Foto: Nina Pettersen
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HYTTEDUGNADER
VERESSTUA
Innherred turlag har lagt ned flere hundre dugnad-
stimer på å ferdigstille Veresstua. I januar i år ble  
hytta offisielt åpnet. Veresstua er selvbetjent og har 
ti sengeplasser. Den ligger idyllisk til i Vera, og grunn- 
eier Arve Gunnar Haldorsen har tatt på seg  
ansvaret som hyttetilsyn. Mange har bidratt med 
dugnadsinnsats og støtte, spesielt Nils Morten  
Furan og Oddvar Skjerve har lagt ned flere hundre 
dugnadstimer. Styret i NTT ønsker også å rette en 
takk til Olav Thons stiftelse for økonomisk støtte, og 
til Grande Entreprenør for utmerket samarbeid. 

FAKTA
Parkering innerst i Heståasdalen. Fin tilrettelagt sti 2 km til 
Roknesvollen. Derfra er det cirka 2,5 km umerket sti til Branok. 
Vi anbefaler å bruke vadested over Heståa like ved Roknesvollen. 
Heståa har egnede vadeplasser også sør for Roknesvollen, men 
det forutsetter normal og liten vannføring. Fortsett på sørsiden av 
Heståa til hytta som ligger ved bredden av Forra.
Det er også mulig å komme til hytta fra sør fra Risvolvollen i Stjørd-
al. Herfra kan man følge sti nordover til Vigdevatnet og videre mot 
Forra. Forra er mye større og striere, og vi anbefaler å vade Forra 
kun ved lav vannføring.
Hyttetilsyn: Kjellrunn og Oddvar Skjerve

BRANOK
Ved Forra i Levanger  
kommune  
Branok ligger flott til ved Forra vest for Feren i vakre 
Øvre Forra naturreservat. Hytta ligger på nordsida av 
Forra og østsida av Heståa. Den er et ypperlig turmål fra 
flere steder; for eksempel Roknesvollen. Hytta er også et 
fint utgangspunkt og mål for padling i Forra og Heståa.  
Hytta har seks sengeplasser samt mulighet for å ligge på 
sofa. Branokhytta har et fint uteområde med bålplass og 
enkle sittebenker. Hytta har gjennomgått en omfattende 
restaurering de siste årene. Den har blant annet fått nytt 
tak, nytt gulv og ny kjøkkeninnredning.

Foto: NTT

Foto: NTT
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Foto: Gunnhild Østerås

Såg du ei einsleg blome
som duva i bolbris mild

langt oppi fjøll, der ingen
ventar at liv er til?

Slik kan ein stundom finne
tankar som blyge bur

bortgøymde djupast inne
der som ein minst det trur.

Fjellet er hardt og steingrått,
men blomen er kløkk og fin;

ber si sikre klokke
doggdropen blank som vin;

spreier si veike ange,
smiler i sol og vind.

Ein, kanskje, ikke mange
staden og blomen finn.
Ragnvald Skrede


