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Hytta er selvbetjent og åpen 
hele året.
18 sengeplasser fordelt på 4 
soverom, 6 sengeplasser på 
hemsen + 3 på stua.

Hund: I et av rommene er det 
eget hundebur.

Kart som dekker alle turene 
fra Tverrlihytta:
Norge-serien Surnadal
1421 III Halsa
Fjordruta

Koordinater: 
UTM: 32V
Ø480793
N69 93118

Tverrlihytta
Tverrlihytta ligger i fjellområdet mellom Bøverdalen og Valsøybotn. 
Hytta ligger 500 meter over havet med en fantastisk utsikt mot 
Trollheimen og Sunndalsfjella. Den ble bygd i 1999, og er ei lys 
og trivelig hytte for bruk både sommer og vinter. Hytta er lett 
tilgjengelig med merkede stier fra Reinslivatnet i Valsøybotn og 
Seterbøen i Bøverdalen.

Tverrlihytta er en av de mest attraktive hyttene på Fjordruta vinters 
tid med muligheter for alle slags aktiviteter i nærheten av hytta. 
Området er spesielt godt egnet for barnefamilier med mange 
slake bakker i et skredsikkert område. Beliggenheten gjør at du har 
sola hele dagen her, også midt på vinteren.

I sommersesongen er det mange muligheter for dagsturer fra 
hytta, og for de som liker å fiske er Tverrlitjørna og Langvatnet 
gode fiskevann i nærheten.

Hytta egner seg svært godt som første overnatting fredags kveld 
på helgetur i trekanten Valsøybotn–Tverrlihytta–Hardbakkhytta–
Valsøybotn.

Tverrlihytta er selvbetjent og dette innebærer at her vil du finne 
et rikholdig matvarelager. Det eneste du trenger å ta med deg er 
brød. Resten kan du kjøpe på hytta.Tverrlihytta har kanskje det fineste 

skiterrenget av hyttene på Fjordruta. 
Foto: Geir Hafskjær.
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Tar ikke lang tid å varme opp hytta vinterstid.

Upåklagelig utsikt fra hytta.
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På ski fra hytta ned til Reinslivatnet.

Turfakta:
Distanse: 4,4 km
Gangtid: 2 timer
Stigning: 360 meter

Følg E39 mellom Halsa og Vinjeøra, og ta av til Valsøybotn. På 
Valsøybotn er det skiltet opp bomveien til parkeringsplass ved 
Reinslivatnet.

Fra parkeringsplassen er det godt merket sti helt frem til hytta.

Vinter: Veien opp til Reinslivatnet er brøytet. Følg samme trasé 
som sommerstien.

Adkomst til Tverrlihytta fra Reinslivatnet
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Velfortjent drikke etter turen opp til hytta. Foto: Berit Caspersen.

Turfakta:
Distanse: 3,8 km 
Gangtid: 1,5 time
Stigning: 500 meter

Kjør fv. 65 mellom Halsa og Surnadal. Ved avkjørselen til 
Bøverdalen er det skiltet Tverrlihytta. Følg veien ca. 4 km til 
merket parkeringsplass for Tverrlihytta. Stien begynner ca. 100 m 
vest for parkeringsplassen.

Opp lia til tregrensa følger du en traktorvei opp til Seterbøsetrin. 
Videre er det godt merket sti helt frem til hytta.

Vinter: Følg samme trasé som sommerstien forbi Seterbøsetrin. 
Herfra følger du terrenget litt øst for bekken Geitåa helt frem til 
hytta.

Adkomst til Tverrlihytta fra Seterbøen
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Turfakta:
Distanse: 10,5 km
Gangtid: 5 timer Turen fra Tverrlihytta til Hardbakkhytta er en forholdsvis lett 

dagsmarsj. Turen tar ikke mer enn 5 timer, så her kan du langs 
stien ta deg tid til å fiske i Svarthammarvatnet eller Langvatnet.

Stien mellom hyttene er godt merket. Turen byr på et variert 
landskap med flere flotte utsiktspunkt underveis. Det anbefales å 
ta en avstikker opp til Reinslinebba. Her får du en fantastisk utsikt 
ut over Valsøyfjorden.

Vinter: Følg samme trasé som 
sommerstien. Fra Holtaskaret 
og opp lia kan det være noe 
kronglete opp det bratteste 
partiet i skogen.

Tverrlihytta–Hardbakkhytta 

På vei til Hardbakkhytta i høstfarger.
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Turfakta:
Distanse: x km
Gangtid: x timer
Stigning: x meter

Turen mellom Tverrlihytta og Jutulbu er den lengste etappen 
mellom hyttene på Fjordruta.

Stien går vestover til sørenden av Langvatnet. Videre ned til 
Mørkdalen, der en fin badekulp passeres. Etter å ha passert 
Belevatna går stien ganske flatt sør for Hjelmen til den svinger 
bratt opp nordvest mot Almbekkvatnet og ned til Settemsdalen. 
Etter du har passert fylkesveien ved Bjønnastøtta er det ca. én 
time igjen til Jutulbu.

Selv om turen er ganske 
lang anbefales det å ta en 
avstikker opp til toppen av 
Hjelmen. Fra skiltstokken 
vest for Hjelmen er det 
merket sti på vestsiden 
slik at du kommer inn på 
stien til Jutulbu igjen.

Vinter: Følg samme trasé som sommerstien til du har passert 
Hjelmkona. Her går du nordover gjennom Hjelmskaret og dreier 
vestover videre ned til Settemsdalen. Fortsett ut dalen til du 
kommer inn på samme trasé som sommerstien og følg den 
videre. Fra Bjønnastøtta og opp kan det være ganske krevende, 
spesielt hvis det er skare.

Turfakta:
Distanse: 15,3 km
Gangtid: 7 timer

Tverrlihytta–Jutulbu 

Usikt fra Hjelmen på vei til Jutulbu.
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Turfakta:
Distanse: 3 km
Gangtid: 1,5 time til toppen
Stigning: 400 meter
Maks helningsgrad: 20 grader

Står du på trappa på Tverrlihytta og speider vestover ser du toppen 
av Saufjellet (799 moh.) stikke frem bak Middagsfjellet. Hele 
ryggen opp til toppen er lett å gå både opp og ned, så turen egner 
seg også for barn.

Når du er oppe på toppen bør du gå litt videre mot nord til du får 
utsikten ned mot Valsøyfjorden.

Fra hytta går du mot nordvest over høydedraget og ned til 
sørenden av Langvatnet. Her får du en litt bratt stigning før du 
dreier mot nord og følger terrenget helt til toppen.

Turen ned samme vei, eller du kan gå ned langs nordryggen til 
utløpet av Langvatnet. Fortsett videre over Middagsfjellet tilbake 
til hytta. Denne løypa er litt mer krevende.

Lang og slak oppstiging til Saufjellet.

Bildet til høyre: På vei opp fra 
Langvatnet med Saufjellet i bakgrunnen.

Skitur til Saufjellet
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Hjelmen en solskinnsdag med pudderføre.

På vei opp til Hjelmen med Belevatna i bakgrunnen.

Fin heldagstur med alpint nedrenn.

Hjelmen med sine 978 m er det høyeste fjellet i Halsa kommune, 
og har de senere år blitt et populært toppturfjell. 

Fra hytta kjører du ned lia og fortsetter i sørvestlig retning 
over skaret nord for Høystakken og videre over Belevatna. Fra 
Belesetra kan du gå rett mot toppen av Hjelmen, men pga. 
skredfare anbefales det å gå ryggen litt lengre vest før du dreier i 
østlig retning etter den første stigningen.

Er du så heldig at det er pudderføre vil 
du oppleve et utrolig flott nedrenn ned til 
Belevatna.

Turen tilbake går i samme spor.

Turfakta:
Distanse: 17 km t/r
Gangtid: 6–7 timer t/r
Maks helningsgrad:  
ca. 30 grader

Hjelmen 
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Vårstemning på 
toppen av Høystakken.

Turfakta:
Distanse: 5 km
Gangtid: 3 timer hele turen
Stigning: 320 meter
Maks helningsgrad: 25 grader
Spesielle forhold:  
Den bratteste nedstigningen 
anbefales ikke ved skredfare

Hvorfor gå denne turen? 
Når du står på trappa av hytta ser du over til Høystakken i sørlig 
retning. Den er heldigvis ikke så bratt som en høystakk. Det er en 
jevn stigning opp til toppen, noe som gir muligheter for en nydelig 
nedfart.

Turbeskrivelse 
Fra hytta kjører du ned lia og går i vestlig retning til du kommer 
opp i skaret nord for Høystakken. Herfra følger du ryggen opp mot 
toppen.

På det høyeste punktet er det ingen varde. Men fortsetter du et 
par hundre meter i sørøstlig retning kommer du frem til to varder. 
Her er det en flott utsikt ned til Seterbøsetrin.

Turen tilbake følger du samme vei, men vil du ha en brattere 
nedfart kan du fra toppen ta turen ned i nordvestlig retning og 
etter det bratteste partiet videre ned til Litlvatnet.

Høystakken
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Morgenstund fra trappa på Tverrlihytta med utsikt mot Skarven.

Turfakta:
Distanse: 2,5 km til toppen
Gangtid: Litt over en time
Stigning: 250 meter
Maks helningsgrad: 25 grader

For de som liker pudderkjøring er turen ned fra Skarven (649 moh.) 
førstevalget hvis du er i området ved Tverrlihytta. Her er det et 
åpent og flott nedfart med ikke altfor bratt helning.

Fra toppvarden er det en flott utsikt ned mot Bøverdalen og inn 
mot fjellrekka i Trollheimen.

Fra hytta kjører du ned lia og går i sørøstlig retning mot Skarven. 
Det er lett å se hvor det er enklest å gå mot toppen. Ved 
toppvarden som du ser først når du er oppe på fjellet er det lagt ut 
en trimpost.

Det flotte nedrennet 
tar du samme vei 
som du kom opp.

Skarven

Obligatorisk å skrive seg inn i boka på 
toppen.
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Månelyst ved Tverrlihytta.

Turfakta:
Distanse: 3,3 km
Gangtid: 1 time
Stigning: 120 meter
Maks helningsgrad: 20 grader
Spesielle forhold: Ta med 
hodelykt

Er du så heldig at du er ved hytta en vinterdag med fullmåne og 
klar himmel? Da bør du ta en kveldstur etter at månen har kommet 
opp og gjort natten nesten om til dag. Når månen reflekterer lyset 
i snøen er det så lyst at det ikke er behov for hodelykt.

En tur til Middagsfjellet i måneskinn kan anbefales. Uten for-
styrrelser av andre lys får du et nydelig skue ut over et månelyst 
fjellandskap. Tar du også turen frem til den nordlige delen av 
Middagsfjellet får du i tillegg en flott utsikt ned mot Valsøyfjorden 

Fra hytta går du opp på sørsiden av Middagsfjellet og opp til 
vardene som du ser fra hytta. Du kan også følge ryggen frem 
til den nordlige delen av Middagsfjellet og få utsikt ned mot 
Valsøyfjorden. Returen legger du da om Tverrlitjørna.

Måneskinnstur til Middagsfjellet

Skreåfjellet

Flott opplevelse å sitte på toppen og se på et månelyst landskap.
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Et akebrett eller lignende 
Tverrlihytta er ei av KNT sine hytter hvor området rundt hytta er 
meget godt egnet for barnefamilier. Her er det er åpent terreng 
med slake lier hvor det er mange muligheter for vinteraktiviteter.

Både Middagsfjellet og den lille toppen nord for hytta er enkle å 
komme seg opp til. Selv om det er bare litt 
over hundre høydemeter fra hytta gir det 
en flott utsikt ut mot kysten og inn mot 
fjellrekka i Trollheimen.

Det ligger ofte mye snø ved hytta, og 
snøhulebygging er en fin aktivitet for 
barna. Akebrett finnes også på hytta, for 
at de minste kan leke seg i lia ved hytta.

Ved Tverrlihytta ligger alt til rette for en 
trivelig vintertur for hele familien.

Ved hytta er det 
mange muligheter for 
vinteraktiviteter for barn. 
Foto: Rita Helen Aarnes.

Måltid i friluft 
ved Tverrlihytta. 
Foto: Rita Helen Arnes.

Skileik ved hytta

Trenger ikke gå langt fra hytta 
for å få utfordringer i bakken.
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Langs stien opp til Tverrlihytta ligger Seterbøsetrin. Her har det tidligere vært flere setrer 
hvor det har vært et yrende liv om somrene. I dag er det bare ett av seterhusene som står 
igjen. De andre har ramlet ned eller er blitt omgjort til hytter. 

Det antas at det har vært seterdrift her helt fra 1600-tallet, og i første halvdel av det 19. 
århundre var det 4 seterbruk samlet her: Utistua, Borstua, Storteigen og Austigard. Huset 
som fremdeles står i dag var et felles sel for Austigard og Borstusetra.  Det var et allsidig 
dyreliv på Seterbøsetrin, med kyr, sauer og geiter som beitet i dalen. På setrene ble det 
produsert gammelost, myssmør, smør og geitost både til eget bruk og for salg.

Mange dro langt for å besøke setrene. Det var karer både fra Valsøyfjord og Surnadal 
som tok turen opp til setrene for å besøke setertausene. Så den dag i dag kan det være 
etterkommere i området etter et tilfeldig besøk på Seterbøsetrin.

Men sommeren 1946 ble den siste setra lagt ned. Så i dag, når vi går forbi, kan vi bare 
forestille oss det yrende livet og stemningen som var her om somrene for over 70 år siden. 

Eneste seterhuset som fremdeles står.

Seterbøsetrin
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Høsttur til Hjelmkona.

På vei opp til Hjelmkona med utsikt mot Belevatna.

Fin dagstur med utgangspunkt fra Tverrlihytta. Turen går over tre 
fjell. Hjelmkona, Saufjellet og Middagsfjellet. Du vil også passere 
de nedlagte gruvene ved Hjelmkona. 

Fra hytta følger du merket sti mot Jutulbu. Følg stien til du 
kommer på høydedraget syd for hjelmkona. Herfra følger du 
ryggen opp til toppen.

Fra Hjelmkona går du bratt ned mot gruvene litt øst for 
toppvarden. Her er det noe gammel merking. Nedstigningen kan 
være krevende, spesielt hvis det er vått i terrenget.

Fra gruvene fortsetter du ned til Mørkdalen i nordøstlig retning og 
opp på Saufjellet.

Fra Saufjellet 
går du mot 
nordøst til 
utløpet av 
Langvatnet og 
fortsetter over 
Middagsfjellet 
og tilbake til 
Tverrlihytta.

Turfakta:
Distanse: 13 km
Gangtid: 5 timer
Stigning: 980 meter

Rundtur til Hjelmkona 
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På nordsiden av Hjelmkona har det tidligere vært gruvedrift. Selv om det er lenge siden, bærer 
hele området preg av at her har det vært tatt ut malm fra fjellet.

Den største gruvesjakten er fylt med vann og ser ut som et naturlig tjern på platået hvor 
gruvene ligger.

Det er et forholdsvis stort område der det har vært gruvedrift. Det har vært tatt ut malm på 
hele flata nedenfor toppen av Hjelmkona og ned dalsiden mot Mørkdalen. Dette vises godt i 
terrenget da det ikke er vegetasjon der. Det minner om et månelandskap.

Det er vanskelig å finne eksakt informasjon om 
gruvene. Det har trolig vært flere perioder med drift, 
men hoveduttaket skal ha vært i overgangen fra 17- til 
1800-tallet.

Det skal ha vært folk fra Røros som drev gruvene. Siden 
det var et åpent brudd var det vanskelig med gruvedrift 
om vinteren. Fra Røros kom det hver vår folk som 
arbeidet ved gruvene gjennom sommeren.

Malmen ble fraktet ned til Valsøyfjorden 
med hest, og fremdeles vises spor etter 
veien.

I 1941 ble det foretatt geologiske 
undersøkelser i området. Det ble da 
konstatert at det var små forekomster og 
området var utilgjengelig for drift.

Det er alltid spennende både for voksne 
og barn å ferdes i områder hvor det flere 
hundre år tilbake i tid har vært drift, og 
forestille seg hvordan livet her oppe i fjellet 
var den gang på 17-1800-tallet.

Se tur til Hjelmkona for beskrivelse av turen.

Fra gruvene med utsikt mot Valsøyfjorden.

Krommalmgruvene 
ved Hjelmkona

Den største gruvesjakten er i dag fylt med vann.
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Fra vardene ute på kanten med utsikt ned mot Seterbøsetrin.

Fin rundtur med muligheter for både bading og fisking.

Høystakken ser du fra hytta i sørlig retning. Det går fint å gå rett 
over til fjellet, men det anbefales å ta turen som en rundtur om 
Langvatnet.

Fra hytta følger du merket sti mot Jutulbu. Når du kommer et 
stykke opp i lia etter Langvatnet dreier du i sørlig retning og går 
over fjellryggen og ned i skaret mot Høystakken. Herfra følger du 
ryggen helt til toppen.

Selve toppen er flat og med lite med utsikt. Men fortsett litt mot 
sørvest frem til to store varder. Her er det en flott utsikt mot 
Seterbøsetrin og ned til Bøverdalen.

På returen skrår du litt ned i nordlig retning og går ned til Litlvatnet 
og videre tilbake til Tverrlihytta.

Turfakta:
Distanse: 5,3 km hele runden
Gangtid: 3 timer
Stigning: 320 meter

Høystakken
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På vei opp sørvestryggen av Skarven.  
I bakgrunnen ser du fjellområdet rundt Hardbakkhytta.

Turfakta:
Distanse: 3,5 km til toppen
6,5 km til Bøverdalen
Gangtid: 2 timer til toppen
Stigning: 220 meter

Fin tur med nydelig utsikt ned mot Bøverdalen.

Sørvest for Tverrlihytta 649 moh. ligger Skarven. Turen opp 
tar ikke mer enn et par timer og er en fin alternativ tur hvis du 
ikke vil bruke hele dagen. Turen kan godt tas som en avstikker 
hjemreisedagen hvis du skal ned til Bøverdalen.

Fra hytta følger du merket sti i retning Hardbakkhytta. Ca. 100 
meter etter stien passerer et lite vann tar du av fra stien i sørlig 
retning. Gå opp den nordvestlige ryggen mot Skarven. Når du 
kommer opp ser du toppvarden et par hundre meter lengre inn på 
fjellet. Her er det også lagt ut en trimpost.

Fra toppen kan du se Tverrlihytta. Skal du tilbake dit er det bare å 
gå ned lia rett mot hytta.

Skal du videre ned til Bøverdalen går 
du ned fra fjellet i sørlig retning. Når du 
kommer ned til et lite vann finner du en 
sti som du følger ned til Seterbøsetrin.

Skarven

Fra toppen av Skarven med 
utsikt ned mot Bøverdalen.



19

Solnedgang ved Middagsfjellet.

Selv om Tverrlihytta har sol til langt utpå kvelden, vil du ikke få 
oppleve den fantastiske solnedgangen fra hytta. 

De fleste ankommer Tverrlihytta enten om ettermiddagen eller om 
kvelden. På en lys og varm sommerkveld kan det anbefales å ta en 
tur opp på høydene rundt hytta. Her kan du oppleve solnedgangen 
i havet mot nord.

Et tips er å fyre opp i ovnen før du tar turen opp for å se 
solnedgangen; da er det varmt og godt å komme inn i hytta igjen.

– Å sitte på toppen av Middagsfjellet når sola går ned i havet, 
etterfulgt av et bad i Tverrlitjørna før dere løper ned til en 
oppvarmet hytte for å avslutte kvelden – det er vel det som kalles 
romantiske sommerkvelder!

Midtsommer med solnedgang
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Er du blant dem som er glad i å fiske og ønsker en ørret-
middag om kvelden? Da er ikke middagen langt unna; like 
opp for hytta ligger Tverrlitjørna som er full av bitevillig fisk!

Fiskestenger er tilgjengelig ved hytta for barn, og for dem 
er det gratis å fiske. Vil du ha stor fangst er det tillatt med 
oterfiske i vatna ved Tverrlihytta.

Tverrlitjørna er den enkleste å nå, men bare mindre 
enn 30 minutters gange fra hytta ligger Langvatnet og 
Litlvatnet. Langvatnet er det største i området, men det 
er ikke alltid det er størrelsen som teller. Derfor kan det 
være verdt å ta turen til Reinslivatnet eller Belevatna 
hvis du vil ha stor fisk.

Fiskekort for området er Blåfjellskortet og kan kjøpes 
på inatur.no eller på mobil.

Dagsprisen er 50 kr, så det blir et rimelig måltid til 
hele familien.

Høst din egen middag 
ved Tverrlihytta

I Tverrlitjønna er det nok fisk til alle som skal fange 
middagen ved Tverrlihytta. Foto: Berit Caspersen.

Middagen er berget.  Foto: Berit Caspersen.
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Bare kos.
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1. Sola går ned i havet fra Middagsfjellet. 
Foto: Berit Caspersen.

2. Høsttur til Tverrlihytta. 
Foto: Roar Halten.

3. Rengjøring av messing. 
Foto: Berit Caspersen.

4. God plass på sengeloftet. 
Foto: Berit Caspersen.

4

3



24

Stor jubel etter nedrenn fra Saufjellet.

- sammen med KNT for friluftsglede

KRISTIANSUND OG NORDMØRE
TURISTFORENING (KNT)

Pb 476, 6501 Kristiansund • Kontor: Storgata 10
Telefon 71 67 69 37 • Mobil 90 86 50 88 • faks 71 67 64 44

turist@knt.no • www.kntur.no
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