
- sammen med KNT for friluftsglede

GULLRUTA
Friluftsliv for enhver smak

www.kntur.no



2

Gullruta
Ønsker du mer informasjon om og bilder av de
enkelte hyttene og rutene, kontakt:
KNT Postb. 476, 6501 Kristiansund N,
tel 71 67 69 37, mail: turist@knt.no 
KNTs webside: www.kntur.no

Fjordruta var Kristiansund og Nordmøre Turist-
forenings siste store løft, og ble åpnet i 2009.
Det er blitt laget et eget hefte tilsvarende dette
for presentasjonen av Fjordruta, som kjenneteg-
nes av sin nærhet til havet, det store spennet
mellom forskjellige naturtyper og kulturland-
skap og lett tilgjengelighet fra vei.

Men KNT har siden 1888 hatt sitt virkeområde
lenger sør. Fjordruta har representert en utvi-
delse av dette historiske området nordover,
siden rutenettene er blitt knyttet sammen, helt
fra havet via lavereliggende landskap til høy-
fjells- og viddeområder.

Gjennom denne opprinnelige KNT-regionen
finner en Gullruta, knyttet til Fjordruta i nord,
med forbindelsen Hermannhytta og Sætersetra,
videre gjennom de vestlige delene av Trollhei-
men, via de alpine områdene rundt Innerdalen,
til den mer viddepregete søndre delen av ruta.
Området avgrenses i sør av Snøhetta og Lesja-
området. I vest ligger områdene rundt Aursjøen.
På Gullruta finner vi også legendariske
Innerdalen med fylkets største bre, Vinnubreen.
Denne dalen er av enkelte karakterisert som noe
av det vakreste en kan finne av natur i Norge.

Området vi nå går inn i er KNTs urområde rent
historisk. Området preges altså av andre natur-
typer enn fjord- og kystlandskap. Dette er
innlands-landskap preget av seterdaler, alpin
høyfjells- og brenatur og vidde-områder. Det
var her det hele begynte i 1880-årene, med de 2
første hyttene i henholdsvis Innerdalen og ved
Aursjøen. Siden har foreninga etablert ytter-
ligere 11 overnattingssteder i området som
omfatter Trollheimen, Sunndalsfjella og Dovre.
De to naboforeningene Trondhjem Turistfore-
ning (østlige deler av Trollheimen) og Molde og

Romsdal Turistforening (Romsdalsfjella i vest)
har også etablert seg her. Deres hytter er merket
med henholdsvis (TT) og (MRT) på kartet.

Området som omfattes av Gullruta er tilgjenge-
lig fra vei fra alle retninger. I nord som sagt fra
Surnadal, i øst fra Hjerkinnomådet på Dovre,
sørfra fra Lesja og vestfra fra Aursjøvegen
mellom Sunndalsøra og Eikesdalen i Romsdal.

Nøkkel  til låste hytter i området (se hvilke på
hver enkelt hytteomtale) kan skaffes hos DNT
eller fra KNT (se adresseinfo baksiden).

Langs store deler av Gullruta er det gode mulig-
heter for fiske. 

Fiskekort for Trollheimen se www.inatur.no. 
For Sunndalsfjella/Dovre:  
Joker Sunndalsporten, 6613 Gjøra.

Naturfotografer:
Roger Brendhagen:
S 1: Mogop, jerv
Loennechenbua: Fjellrev
Raubergshytta:  Rein,
Åmotdalshytta: Moskus
Vollasetra: jerv

Magnar Lien: 
S 1: Fjellrype
Vindølbu: Orrhane
Sætersetra: Hjort
S 2: Gammel skog
S 3: Vannliljer

KNT takker disse to profesjonelle for deres gene-
røse bidrag til KNT, og også de mange navnløse
som har bidratt med bilder. 
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Slik bruker du hyttene:
De fleste hyttene er selv-
betjente. Det innebærer at de
er utstyrt for matlaging og
overnatting. I tillegg finner
du det du trenger av mat på
hytta, bortsett fra ferskvarer.
Loennechenbua er ubetjent
og har ikke proviant.
3 av hyttene er betjente i
sommersesongen. Disse er
Todalshytta, Aursjøhytta og 
Vangshaugen. Alle disse har
selvbetjenttilbud om
vinteren.

Overnatting:
Ta med sovepose eller helst
lakenpose, hyttene er fullt
utstyrt ellers med dyner og
puter.

Betaling:
På alle hyttene finner du en
betalingsfullmakt, som du
kan benytte til betaling for
mat og opphold. Husk bank-
kort. Du kan også betale i
egen konvolutt med kont-
anter. Husk bankkort og
medlemsnummer hvis du er
medlem.

Renhold: På hyttene finner
du alt du trenger for å sette
hytta i den stand du selv
ønsker å finne den.

Nøkkel: Disse hyttene er låst
om vinteren med DNT-
nøkkel som kan fås kjøpt hos
KNT: Todalshytta, Innerdals-
hytta, Eiriksvollen, Aursjø-
hytta og Vangshaugen. De
øvrige hyttene er ulåste.
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Før du legger ut på tur, kan følgende tips være til nytte:



FAKTA:
Kommune:
Surnadal

Kategori:
Selvbetjent, ulåst
Åpen hele året.

Høyde over havet:
320 m.

Antall sengeplasser:
8 + 2 i stue.

Kart:
1421 II Vinjeøra og 
1420 I Snota.
1:100000: Turkart Fjordruta.
(Se hjemmeside for
oppdateringer).

GPS-koordinater:
6984252 (N)
500472 (Ø) 

Hjemmeside:
www.kntur.no
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Sætersetra
Gammelt renovert seteranlegg. Hytta binder sammen Hermannhytta og Vin-
dølbu, og er altså bindeleddet mellom Fjordruta og Trollheimen / Sunndals-
fjella og Dovre.  
Anlegget består av to hus, det gamle seterselet og et nybygd uthus. Hytta
ligger i bjørkeskog ved bekken fra Grytvatnet, med badekulp; fristende for 
gjester på varme dager.

Adkomst:
Fra Hermannhytta:
Merket og vardet, ca 3 t.
Følg merket løype ned til
Solem, videre på vei edover
dalen til hengebru. Over
brua tiløvre Sæter. Deretter
ca 1 km langs riksveien ned
til Sagatun, hvor skilting
opp lia på merket løype fram
til hytta, ca 1 time.
Parkering ved Sagatun. 
Dagstur fra hytta opp til
Grytvatnet (ca 30 min) i
retning Vindølbu kan anbe-
fales for barnefamilier. 

Til  Vindølbu: 
Merket og vardet, 4 timer.
Kryss bekken Gryta og følg
merket sti over Bollin og
ned Harangsdalen. Ved
gammel hytte ("Gjetar-
hytta") dreier stien sørover
Vindøldalen (blå) forbi
Røsta seter til Vindølbu.
Ved flomstore bekker: 
Følg stien rett ned fra
"Gjetarhytta" til bilveien.
Videre innover etter bil-
veien, ta av merket sti (blå)
opp lia til Vindølbu.



FAKTA:
Kommune:
Surnadal

Kategori:
Selvbetjent, ulåst.
Åpen hele året.

Høyde over havet:
480 m.

Sengeplasser:
17, 9 på soverom, 2 på stue
og 6 på hems.

Kart:
1420 I Snota (1:50 000) 
og turkart Fjordruta 
(1:100 000). (Se hjemme-
side for oppdateringer med
nye løyper i området.

GPS-koordinater:
6976853 (N)
500472 (Ø)  

Hjemmeside:
www.kntur.no

Vindølbu
Vindølbu ble bygget i 2006-2007. Hytta ligger øst for storbrua litt innenfor
Langøysetra, og lengst opp i lia av hyttene i området. Fra Vindølbu er det
storslagen utsikt mot sør og vest med fjell på over 1400 m: I sørvest ligger
Fruhøtta (1435 m) og Blånebba (1421 m), mot øst og bak hytta Tindfjellet på
vannskillet mellom Vindøldalen og Folldalen.  Vindølbu ligger i et flott
skiterreng, med muligheter for turer i alle retninger. Sommers tid er Vindøla,
som renner gjennom dalen, en attraksjon i seg sjøl, med sine mange idylliske
badeplasser.

Adkomst:
Med bil: Vest for Røv i Surnadal, på Vindøla,
(RV 65 ca 9 km øst for Skei), er det skilta til
Vindøldalen. Bomvei ca 11 km til Pebua. Fin
sykkelvei herfra. Hit er veien vinterbrøyta.
Videre ca. 2,5 km til Langøysetra (fin
sykkelvei). Sti til Vindølbu (skilt) tar av rett
innafor Langøybekken (ca 30 min). Hytta
ligger lengst oppe i lia av hyttene i området,
på lyngmark og bakkemyr.
Til fots: Det er merket rute fra Hermann-
hytta over Bollin (805 m) via Sætersetra.
Denne ruta er altså forbindelsesrute fra
Trollheimen til den søndre delen av Fjord-
ruta. Sør for Bollin kan en velge om en vil
gå veien eller i skogen på østsida av dalen.
Stidele med skilt. Et fint alternativ til dette
er en lengre tur over Tindfjellet og ned til
Vindølbu. Denne ruta er ikke merket.
Sørover er det merka 3 ruter til Trollheims-
hytta. Hovedruta går rett opp bak hytta i sør-
skråningen av Tindfjellet. Alternativt kan en
gå merka rute fra hytta forbi Breiskarsetrene

og innover Breiskaret til TT´s rute Gråsjøen
– Trollheimshytta. Derfra går stien over
Bosvasshøgda til Trollheimshytta. Den
tredje ruta går ned på veien og til Kløftsetra
innerst i Vindøldalen. Herfra på merka sti
bratt opp Skrøådalen til stidele øst for
Skrøådalsvatna.
Vestover er det planlagt forbindelse til Kår-
vatn og Todalshytta gjennom Fagerlidalen
via hhv  Naustådalen og Romådalen.
Foreløpig uklart om hytta vil bli bygget,
men den vil i tilfelle ligge på østsida av
Sprikletjørnin i lia oppe mot Snotdalen.  
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FAKTA:
Kommune:
Surnadal

Kategori:
Utenom betjent sesong, fra
St. Hans til 1. sept., ube-
tjent, låst. 4 senger i Isbua.

Høyde over havet:
50 m.

Antall sengeplasser:
28 fordelt på 2- og tre-
sengsrom. 4 senger i Isbua.

Kart:
1420 IV og turkart Fjordruta
(1:100000)

GPS-koordinater:
693762 (N)
486398 (Ø)

Telefon:
71663836 / 41694312

Hjemmeside:
www.kntur.no

Todalshytta
Enten du kommer landeveien eller til fots over fjellet, vil et besøk på Todals-
hytta gi full valuta for tiden du bruker på oppholdet.    
Todalshytta er et kulturhistorisk klenodium, med sine historiske røtter tilbake
til fjellturismens barndom i Norge. Todalshyttas bygghere var den engelske
forretningsmannen Ethelbert Lort-Phillips. Hytta ble bygget i 1901, og Lort-
Phillips’s planer med hytta var å tilby laksefiskerne standsmessig losji og
forpleining, noe som også var bakgrunnen for 3 andre tilsvarende bygge-
prosjekter på Nordmøre. Med Todalshytta som utgangspunkt kan du oppleve
hva denne perlen av en nordmørsbygd har å by på.

Adkomst:
Med bil til Todalsøra innerst i Todalsfjorden,
derfra ca 3 km oppover dalen til skilting.

Fra Innerdalen:
6 t. Kart: Snota 1420 I, 1420 IV, 1520 IV
(1:50 000). 
En av Norges fineste utsiktspunkt,
Bjøråskaret. Følg ruta til Kårvatn. Nedenfor
Bjøråvatnet stidele til Todalshytta

Fra Trollheimshytta via Romådalen:
10 t. Kart Snota 1420 I  (1:50 000)
Følg løypa til stidele i sørenden av
Fagerlidalsvatna. Ta av nordvestover langs
disse og drei vestover og inn i østenden av
Romådalen. Telhytta passeres, deretter etter
ca 4 km Halasetra og deretter Husbysetra.
Tilslutt forbi Ytre Halasetra. Herfra bratt ned
til hengebru over Toåa, forbi Heggøy i
Todalen. Deretter ca 1 km langs vei til
Todalshytta.
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FAKTA:
Kommune: Trollheimen,
Sunndal

GAMMELHYTTA:
Kategori:
Selvbetjent, DNT-lås. Stengt
om vinteren.

Høyde over havet:
400 m.

Antall sengeplasser:
33.

Innlagt strøm.

Kart:
Romfo 1420 II (1:50000)

GPS-koordinater:
6954622 (N)
0488570 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

LÅVEN:
Kategori:
Selvbetjent i vinterhalvåret,
DNT-lås.

Sengeplasser:
20, fordelt på 8 soverom,
ett for hund og eier(e).

Innlagt strøm

Innerdalen
«Innerdalen, Norges vakreste dal»,
sier mange og ikke uten grunn.
Landets første lanskapsvernområde.
Her finnes alt hva norsk fjell- og
seterkultur kan frembringe. Utsikten
fra Bjøråskaret på ruta mellom
Todalen og Innerdalen er av ypperste
klasse, norsk naturs eget glansbilde:
Breer (Vinnubreen er fylkets største),
tallrike høye tinder med Skarfjell og
Innerdalstårnet midt i mot, alle popu-
lære klatrefjell, idylliske vatn og
elver og frodige voller der det ennå er
drift om sommeren. 

KNTs tilbud i Innerdalen er todelt: 
For sommerbruk anbefales den pietetsfullt
nyrestaurerte Gammelhytta, KNTs første

hytte fra 1893. Hytta var faktisk den første
større nord for Dovre til dette formålet.
Den tilhørende låven ble ombygd til selv-
betjent kvarter i perioden 2005-2006.

Det finnes to andre tilbud for vandrere
i Innerdalen: 
Innerdalshytta (Nyhytta), privat, er betjent
i sommersesongen. Stengt om vinteren. 27
sengeplasser. Hytta ble reist i 1988.
www.innerdalturisthytte.no
Renndølsetra, privat, er betjent i sommer-
sesongen med 24 sengeplasser og selvbe-
tjent om vinteren med 6 sengeplasser.
DNT-lås. Her er det lang tradisjon for
seterdrift om sommeren og mange av
setras egne produkter finner du på bordet
til frokost eller middag.
www.innerdalen.com

Adkomst:
Nerdal–Innerdalshytta 5 t.
Merket og vardet.
Kart: 1420 I, II, III og IV

RUTER: 
Todalshytta–Innerdalen
Fra Todalshytta opp gjen-
nom lia, langs Raudåa, forbi
Brusetseter og opp i nord-
skråningen av Snøfjell.
Nedenfor Bjøråvatnet kom-
mer man inn på ruten fra
Kårvatn til Innerdalen.
Bjøråvatnet passeres, så opp
til Bjøråskaret, 1178 m, med
imponerende utsyn. Bratt
ned til Innerdalen med Renn-
dølsetra og Innerdalshytta.

Kårvatn–Innerdalen
Kart: 1420 I, II, III, IV
6 t. Vardet. Vel 2 km på
bilveien utover Todalen,
hvor skilt viser opp gjennom
furuskogen til Taløyseter.
Opp gjennom snaufjell og

inn i skaret mellom Snøfjell
og Skjerdingfjell. Veiskille
for rute til Todalshytta.
Bjøråvatnet passeres, så opp
til Bjøråskaret, 1178 m, med
imponerende utsyn. 
Bratt ned til Innerdalen med
Renndølsetra og Innerdals-
hytta.

Bårdsgården–Innerdalen
7 t. merket og vardet. 
Kart 1420 II
To ruter er merket. En rute
tar ned Innerdalen. Ruta om
Langevatn går i tørrere

høyfjellsterreng og følger
parallelldalen til Innerdalen.
Rutene går sammen opp på
sørsida av Tovatna til Me-
skardet. Langs veien til en
kilometer før Storli, på bro
over Lona og på sør-siden
av dalen fram til Tovatna.
Stien stiger jevnt opp til
Meskardet med stiskille.
a)  Om Innerdalsporten. 7t.
b)  Om Langvatnet. 8 t.

Innerdalen–Eiriksvollen
6 t. Vardet. 
Kart:  Romfo 1420II 
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FAKTA:
Kommune:
Sunndal

Kategori:
Selvbetjent, låst med DNT-lås.
Åpen hele året.

Høyde over havet:
140 m

Antall sengeplasser:
23, fordelt på 19 i hovedhus 
og 4 i anneks.

Kart:
1422 Romfo (1:50 000)

GPS-koordinater:
6944852 (N)
491904 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Bygginga av Eiriksvollen startet høsten 2007 og hytta ble tatt i bruk somme-
ren 2008. Hytta ligger idyllisk plassert like ved Fale bru i Sunndalen, ca 10
minutters gange fra veien. I tillegg til hytta er det reist et lite anneks.
Hytta er i første rekke tenkt å fungere som et bindeledd mellom Innerdalen og
Vangshaugen. Gangtid i begge retninger er ca 6 timer. Eiriksvollen ligger
ideelt plassert som base for toppturer i Sunndalsfjellene. For de som ikke
ønsker  strabasiøse fjellturer, er den også ideell for en trivelig helgetur med
familien. Ved hytta er det et koselig utested med bord og bål/grillplass. 
Hytta er utgangspunkt for to spektakulære T-merkede vandreruter: Over til
Innerdalen gjennom Giklingdalen i nord, og  mot sør over fjellet til Grødalen
og Vangshaugen.

Adkomst:
Fra RV 70. Ta av ved skilt  ca 100 m øst for
Fale bru og følg vei til parkering under
brua. Herfra følg skilting ca 10 min opp til
Eiriksvollen.  

Fra Innerdalen
6 t. Vardet. Kart: 1420 II.

Østover langs vannet og på bru over elva,
forbi Giklingseter og bratt opp lia, med
praktfull utsikt ned i Innerdalen, til Stor-
vatnet i Giklingdalen. Ved nordbredden
Norsk Tindeklubs hytte, utgangspunkt for
mange klatreruter i Skartind, Trolla, Inner-
dalstårnet og Såtbakkollen. Det neste vatnet,

Langvatnet, passeres på vestsiden. Fra
vannskillet, 888 m, ut Flatvadalen langs
foten av Såtbakkollen og opp i sørskrånin-
gen av denne. Stupbratt ned i Sunndalen,
imponerende utsyn. På god sti i mange
slyng ned fjellsiden til Eiriksvollen  og Fale
bru. 

Fra Vangshaugen
4,5 t. Merket og vardet. Kart: 1420 II

Vestsiden av Storvatnet fram til Stortæla.
Stidele, stien til Faløyan tar mot nord opp 
til nordsiden av Mælseterkollen og fram til
Røtdalen. Stedvis bratt videre ned lia til
veien. 

Eiriksvollen
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FAKTA:
Kommune:
Sunndal

Kategori:
Selvbetjent, ulåst.

Høyde:
750 m.o.h.

Antall senger:
6 i selet, 6 i Eldhuset og  
3 i Øyabua.

Kart:
1420 II Romfo (1:50000)
og/eller Turkart Trollheimen
(1:100000)

GPS-koordinater:
6938757 (N)
0506390 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Vollasetra er et praktfullt seteranlegg ved inngangsporten til Trollheimen.
Setra ble bygd ca. 1860. Tuftene av tidligere seterdrift for Vollan gård ligger
lenger nede i lia, på Nersetra og gamle Nersetra. Det ble setra på Vollasetra
fram til 1954. Setringa for Vollan gård ble da flyttet til Langbakksetra, som
familien fortsatt bruker aktivt til friluftsliv og base for jakt, fiske og tilsyn
med sauene som beiter i Volladalen. 
Restaureringsarbeidet ved setra ble startet i 1996 og anlegget ble åpnet for
mottak av vandrere samme år. Det ble offisielt åpnet september 2000.
I dag består Vollasetra av 4 hus: Selet, Eldhuset, Øyabua og Fjøset.

Adkomst:
Fra RV 70: Ta av ved skilt like vest for
Gråura. Langs vei noen hundre meter til
Vollan Gård. Parkering. Deretter opp den
gamle seterstien , ca 1,5 t. Frodig, artsrik
skogvegetasjon. Det er ikke noen bekker
opp lia, så på varme dager bør en ta med
drikke.
Fra Storlidalen: Fra (Bårdsgården, TT) går
det en gammel, delvis merket sti over Svart-
dalskollen og ned Volladalen. Den gamle
merkingen er fortsatt synlig fra foten av
Svartdalskollen over høyde 1515 og ned
Volladalen. 
Fra Liabø: Umerket sti opp til Liabøsetra,
videre opp til Volladalen og ned forbi
Langbakksetra til Vollasetra.
Fra Gammelsetra i Lindalen: Relativt
nyetablert sti med flott utsikt nedover
Sunndalen fra stiens høyeste punkt ved
Svarthaugvatna. Videre på idyllisk setersti
forbi Nisjasetra ned til Gjøra hvor camping-
plass, butikk, post, kafe og bussholdeplass.
Start opp lia fra Vollan Gård.
Fra Vollasetra er det flere muligheter for
flotte dagsturer. For beskrivelser gå til:
www.kntur.no, derfra til Vollasetra under
hyttene.
1. Ekkertinden, 1189 moh, 2 km vest/sør-

vest. Fantastisk utsikt ned i øvre Sunn-
dalen og inn i Sunndalsfjella Nasjonal-
park.

2. Graslitinden, 1522 moh, 5 km nordvest.
Flott utsikt mot idylliske Grynnings-
dalen, og de storslåtte Innerdalsfjella.

3.  Kråkvasstinden, 1700 moh. Her er det
flere muligheter. Vi anbefaler rundtur via
Kråkvatnet og ned Svartdalen.

4.  Volladalen, med alle sine herligheter, for
rolig vandring i idylliske omgivelser. 

Fiskekort for området kan kjøpes på Vollan
Gård.

Vollasetra
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Turisthytte, betjent.
Lodge, staffed.

Turisthytte, selvbetjent
Lodge, provisions for sale.

Turisthytte, ubetjent.
Lodge, no provisions.

Annen overnattings-
mulighet. (k) = kvarteravtale,
Other accomodations.

Vardet/merket sti, gangtid i timer.
Path with markers, walking time in
hours.

Vei / Road.

Jernbane / Railroad.

Planlagte stier / hytter
Planned paths / lodges

Ferge / Ferry.

Selvbetjent, låst (utenom sesong).
Locked lodge, staffed/provisions for sale.
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GammelsetraFAKTA:
Kommune: Sunndal

Kategori:
Selvbetjent.

Høyde over havet:
800 m.

Antall sengeplasser:
32 + 5 på stue.

Kart:
1419 I Storskymten
1420 II Romfo

GPS koordinater:
6930004 (N)
0506115 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Adkomst:
Dindalshytta – 
Gammelsetra
4 t. Vardet. Kart 1520 III,
1420 II
På skogsvei/sti vestover
forbi flere setre fram til
Veggasetra ved østenden av
Storvatnet, herfra sti på
nordsida av vatnet og elva
Lindøla til Gammelsetra

Gammelsetra - Gjøra
5 t. Vardet. Kart: 1420 II 
Nyetablert sti med flott
utsikt nedover Sunndalen fra
stiens høyeste punkt ved
Svarthaugvatna. Videre på
idyllisk setersti forbi
Nisjasetra ned til Gjøra hvor
campingplass, butikk, post,
kafe og bussholdeplass.

Gammelsetra – Vangshau-
gen om Åmotan / Svisdal
6 t. Merket. Kart: 1420 II

A) OM LINDALSFOSSEN:
På tydelig skiltet og merket
sti forbi Lindalsfossens
skumhvite utforkjøring, ned
til Jenstad Gard. noen få
meter på vei rundt sagbruket
til parkeringsplass, herfra
nytt skilt og merket sti ned
til bunnen av juvet der
elvene fra Lindalen, Repp-
dalen/Skirådalen, Grøvu-
dalen/Geitådalen og Grø-
dalen møtes. Svøufallets
(Grødøla) mektige krum-
spring utfor de bratte
fjellskrentene kan beskues
nedenfra på nært hold – en
naturopplevelse av de
sjeldne. 2 bruer leder over til
Svisdalsiden der en bratt,
men kort sti går opp til
Svisdalsgardene, passerer
gammel, nedlagt gard –
Sveengarden, interessant
kulturminne. Fra Svisdal på
landevei til Vangshaugen, sti
er under forberedelse.

B. OM LUNDLIA: 
Stien tar av rett før
Middagshjellen, på bru over
Reppa, passerer gammelt
nedlagt gardsbruk, nok ei
bru nederst i juvet, for øvrig
som punkt a).

DOVREFJELL. Gammelt koselig setertun med 4 bygninger. Restaurert i
89/90. Fine interiører, med  bl. a. Huldreburet i Fjøset. Fint utgangspunkt for
turer på Dovre- og Sunndalsfjella eller lette rusleturer i området. Gode fiske-
muligheter, spesielt for fluefiske, i nærheten. Lett adkomst fra Jenstad.
Bomvei, deretter 15-20 min. å gå. Passer fint for eldre eller familier med små
barn som ønsker lette dagsturer.
Merkete løyper til Dindalshytta, til Loennechenbua, til Åmotdalshytta, til
Vangshaugen og til Grøvudalshytta. 

12
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FAKTA:
Kommune: Dovrefjell,
Sunndal.

Kategori:
Ubetjent, ulåst.

Høyde over havet:
1360 meter.

Sengeplasser:
4.

Kart:
1419 I Storskrymten.

GPS-koordinater:
6922235 (N)
0509363 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Loennechenbua

Trivelig lita steinbu med et kombinert sove- og oppholdsrom med to forholds-
vis rommelige køyer. Tidligere jaktbu tilhørende kristiansunderen Harald J.
Loennechen. Gitt som gave til KNT i 1936. Minste turistforeningshytte i
landet. 

Hytta ligger i Skirådalen på ruta mellom Gammelsetra i Lindalen og
Åmotdalshytta. KNTs eneste ubetjente hytte.

Adkomst:
Fra Åmotdalshytta: Vardet. 
Kart 1419 I, 1519IV og 1420 II

Over Åmotselva ved utløpet og mot N til
Langvatnet, som passeres på østsiden, og
videre opp til Gråhøin. Fint utsyn mot
Snøhetta og Svanåtindan. Ned til Urdvass-
bekken som krysses i bredt vadested neden-
for Urdvatnet. Veiskille for rute til Åmots-
dalen og Engan. Ruta til Jenstad og
Gammelsetra tar mot V langs nordbredden

av Urdvatnet, gjennom et skar og ned til
Loennechenbua ved Skirådalsvatnet.

Fra Gammelsetra: 
4 t  Vardet. Kart 1419 II og 1419 I

Fra Gammelsetra sørover  til stor morene-
voll og Middagshjellen seter.  Følg stien
videre ned til elva og deretter opp i Flat-
skirådalen. Herfra ned til Storvatnet og
Skirådalsvatnet. Loennechenua ligger opp
for vatnet mot nordøst.
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Adkomst:

Fra Reinheim: 3 t. Vardet.
Kart: 1519 IV, 1419 1. Elva
og dalen følges vestover,
ikke dalføret opp i NV.
Leirpullan passeres på
nordsiden, og varding fører
opp til  Leirpullskardet
oppunder høyde 1687 og
utover mot NØ over
Larsbekken til Åmotdals-
hytta.

Fra Nyseter (Lesja): 7 t fra
Nyseter. Vardet. 
Kart 1419 II, 1419 1. 
Bilvei fra Lesja mot Gaut-
sjøen (Gautsjøen Turisthytte
i sørenden). Nedenfor
Flisarvatnet tar vei opp til
Nyseter. Bilvei 6 km videre
til Skamsdalseter. Innover
Skamsdalen på vestsiden av
elva til Leirsjøen. Ovenfor
vannet ved samløpet av Joli
og Langvasselva vades over
til østsiden. Videre nordover
langs elva vest om Drugshø
til veiskille for ruten til
Grøvudalshytta.
Vardingen mot Åmotdals-
hytta fortsetter nordover og

svinger etter sti østover N
om Drugshøtjørnin og langs
elva til Åmotsvatnet med
hytta i nordenden. Man kan
også følge vardet rute på
østsiden av Drugshø langs
østsiden av Langvatnet.

Fra Dindalshytta: 7 t.
Vardet. Kart: 1520 III , 
1519 IV og 1419 I  
Sørover opp gjennom lia,
over Pershøa og sørover
vest for den sørligste  Snø-
fjellstjønna. Forbi Håmår-
bekktjønna i øst, deretter i
sørvestlig retning fram til
Urdvassbekken som krysses.
Deretter i sørlig retning
forbi Langvatnet. Til slutt ca
3 km i SSV retning til hytta.
Siste stykket er staket per-
manent med fangarmstaker.  

Fra Grøvudalshytta:
Merket og vardet, 8 timer.
Kart: Storskrymten 1419 1
Fra Grøvudalshytta sørover
Grøvudalen, hvor Grøvu
krysses over hengebru ved
Storvollsetra. Gjennom fro-
dig kulturlandskap, formet
av århundrers beite og for-

høsting. Spektakulært fro-
diggrønt landskap som plut-
selig endrer karakter når en
stiger opp på høyfjellet helt
sør i dalen, med bemerkel-
sesverdig rask overgang til
gold høyfjellsnatur. Videre
sørover langs Salhøtjørnin
vest for Salhøa som rundes
nord for Lusttjørni. Partier
med storsteinet ur langs
Salhøtjørnin. Herfra i rimeli
flatt terreng over Leirsjø-
telet. Deretter langs nord-
sida av Drugshøtjørnin som
passeres nord for Midtkol-
len. Herfra ned til Åmots-
vatnet med  hytta i nordøstre
ende av vatnet.  

For rutebeskrivelser fra
Snøheim og Grøvudals-
hytta: www.kntur.no

Fra Snøheim: 
3 t. Merket og vardet. 
Kart 1519 IV, 1419 I
Følg merket løype nordover
til stidele mot Reinheim.
Derfra i NV retning på NØ-
siden av Snøhetta over
Larsurda  til hytta.

FAKTA:
Kommune:
Oppdal
Kategori:
Selvbetjent, ulåst.
Høyde over havet:
1310 m.
Antall senger:
34 i hovedbygningen,
4 i nødbua.
Kart:
1419 Storskrymten
(1:50000) og / eller Turkart
Trollheimen (1:100000) eller
Snøhetta (1:100 000)
GPS-koordinater:
7000849 (N)
32475871 (Ø)
Hjemmeside:
www.kntur.no

Reist i 1922 som ei lita steinbu. Ei større hytte ble oppført i 1953 (restaurert i
1980), og er knyttet sammen med steinbua med en mellomgang. Nødbu opp-
ført i 1983.
Åmotdalshytta ligger ved Åmotdalsvatnet like vest for Snøhetta. Hytta er den
av KNTs hytter som ligger lengst fra vei. Den er også den selvbetjenthytta i
KNTs hyttenett som har flest overnattinger pr år. Her er dagsturmuligheter i et
fantastisk terreng i alle retninger, hytta er sentralt beliggende i løypenettet fra
øst (DNT Oslo og Omegns Reinheim), fra nord TT Dindalshytta, KNT
Loennechenbua og KNT Gammelsetra og fra nordvest KNT Grøvudalshytta.
Merket løype også fra Skamsdalen i sør og DNT OOs Snøheim øst for
Snøhetta.

Åmotdalshytta
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Grøvudalshytta
Hytta ble tatt i bruk i 1915. Anlegget består av  hovedhytta, anneks (gammelt
stabbur) og uthus. Bilvei fra Gjøra i Sunndalen via Hafsås til Røymo. Bomvei
ca. 2 km til Hallen. 7 km flat lettgått sti til hytta. Velegnet for eldre og små-
barnsfamilier. På Gammelsetra, hyttas nærmeste nabo, arrangeres hver som-
mer seterkurs; melk, rømme og andre seterprodukter fås kjøpt.
Grøvudalen er en vakker seterdal, med et ualminnelig rikt planteliv. 
Et eksempel på dette er den stedegne Grøvudalsvalmuen (papaver radicatum
groevudalensis) nedenfor til høyre.

Adkomst:
Fra Hallen
2 t. merket.  Kart: 1420 II, 1419 I
Bilvei fra Gjøra i Sunndalen via Hafsås til
Røymo. Bomvei ca. 2 km til Hallen. 7 km
flat lettgått sti til hytta. Velegnet for eldre
og småbarnsfamilier. 

Gammelsetra - Grøvudalshytta
5 t. Vardet. Kart: 1420 II, 1419 I
Skogsbilvei ned til bro over Lindøla,
gammelt kvernhus. Herfra mot SV, ned til
bro over Reppa og opp til garden Lundli.
Vakker utsikt nordover dalføret. Videre på
sti vestover i den bratte lia til garden
Røymo. Så på setervei oppover Grøvudalen
til Grøvudalshytta.

Åmotdalshytta - Grøvudalshytta
8 t. Merket og vardet. Kart 1419 I
Sørvestover langs Åmotsvatnet og innover
dalføret nord for Midtkollen. Inne på
Leirsjøtelet V for Drugshøtjørnin tar en rute
sørover mot Jori og ned i Skamsdalen. Ruta
til Grøvudalen fortsetter videre vestover

rundt Salhøa. Partier med storsteinet ur
langs Salhøtjørnin. Ned i Grøvudalen og en
bemerkelsesverdig overgang fra grått og
brunt snaufjell til det frodiggrønne
kulturlandskapet i dalen, et landskap formet
av fôrinnhøsting og mange hundre år med
beitende dyr. Hengebro over til vestsida av
Grøvu ved Storvollsetra. Herfra noen få
minutter til hytta.

Aursjøhytta – Grøvudalshytta
7 t. Vardet. Kart: 1419 1, 1419 IV
Følg veien fra Sunndal ca 1.5 km. Deretter
følges merking nordover og østover forbi
Torbuhalsen hvor veien krysses. Deretter ca
1 km nordover til sørenden av Krøssvatnet.
Herfra svak stigning og etter hvert forbi
Krøshøa i sør. Deretter mellom Raudhøa og
Skjellbreidhøa og videre sør for
Svarthammartjønna. Flatt terreng østover
fram til  inTverråa og stidele til
Vangshaugen. Deretter bratt   på sørsida av
Tverråa ned til Grøvudalshytta.

For ruta fra Vangshaugen 
Se www.kntur.no

FAKTA:
Kommune: Sunndal.

Kategori:
Selvbetjent, åpen hele året.

Høyde over havet:
875 m.

Antall sengeplasser:
20 i hovedbygningen,
8 i stabburet (vinterkvarter)
pluss 2 i stue..

Kart:
1420 II Romfo,1419 I
Storskrymten eller turkart
Snøhetta (1:100 000)

GPS-koordinater:
6923662 (N)
0494926 (Ø)

Hjemmeside: www.kntur.no
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KNTs første hytte ved Aursjøen ble åpnet i 1893. Nåværende hytte ble over-
tatt fra Statkraft i 1960 da Aursjøreguleringen var avsluttet. I 1991 ble denne
hytta totalrenovert og utvidet. For vandrere og skiløpere er Aursjøhytta binde-
leddet mellom Skrymtheimen, Romsdalsfjellene og Tafjordfjellene. Land-
skapet ved hytta er preget av østnorske former, med avrundete fjelltopper og
områder med  viddepreg. Du skal likevel ikke dra mange kilometer nord-
eller vestover før du møter vestlandsnatur på sitt villeste og flotteste. Både
Eikesdalen og Sunndalen/Litldalen har et dramatisk landskap med høyde-
forskjeller på 1800 meter over 2-3 km. Fine muligheter for fiske i området.

FAKTA:
Kommune: Nesset

Kategori:
Betjent fra St. Hans til 1. sep-
tember. Selvbetjent, låst med
DNT-nøkkel resten av året.
Ulåst når veien er vinterstengt.

Høyde over havet:
862 m.

Antall sengeplasser:
40 fordelt på 2- og 4-sengs-
rom. Utenfor betjent sesong:
18 senger. I tillegg soveloft
med stue, kjøkken proviant,
varmt vann/dusj/WC.

Telefon:
901 19 113

Kart:
1419 IV Aursjøen

GPS -  koordinater:
6919701 (N)
475812 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Adkomst:
Om sommeren bilvei helt fram, sørover opp
Litjdalen fra Sunndalsøra, og fra Eikesdalen.

Grøvudalshytta-Aursjøhytta
7 t. Vardet. Kart: 1419 1, 1419 IV
Bratt opp gjennom lia langs Tverråa. Inne
på Flya veiskille for ruta til Vangshaugen.
Ruta til Aursjøhytta går mot SV langs foten
av n Svarthammaren og Raudhø og svinger
ned i dalen mellom Raudhø og Krøshø, N
om Krøshø, ned til Krøsvatnet, som passe-
res på sørsiden. Anleggsveien fra Sunndalen
krysses og på sørsiden av Torbuhalsen
vestover til Aursjøhytta (eller veien følges
fra Krøsvat-net).

Lesjaskog – Aurshjøhytta
8 t. Vardet. Kart: 1419 III og 1419 IV
Gårdsvei til øvre Enstad, derfra på sti opp
gjennom lia på østsiden av
Mølmsåhi. Fra tregrensa i
samme retning mot Storhø, langs
vestskråningen av denne og opp i
Meløype, skaret mellom Mehø
og Storhø. Videre delvis i ur N
om Buahø og Storbolla, ned til
Skageosen i sørenden av Lange-
tjørni og mot NØ til Aursjøen, og
inn på veien mellom Aursjøhytta
og Finnset.

For rutene fra Reinsvassbu og
Finnset. Se www.kntur.no

Raubergshytta – Aursjøhytta
Merket og vardet, 6 timer. 
Kart: 1420 III og 1419 IV
Fra Raubergshytta vestover forbi Lang-
randen, langs østsida av Øvre og Nedre
http://www.visitaursjovegen.no/
Håkådalsvatn. Sørover vest for Håkådals-
høa til Krøsbotn. Stidele til Grøvudalshytta.
Vestover ned til Krøsvatnet. Veien krysses
litt lenger vest. Følg  terrenget rett vestover
til Aursjøhytta, ca 4 km.

Aursjøhytta

NYTTIGE NETTSTEDER: http://www.visitaursjovegen.no  http://www.cyclingnorway.no/oppdal-andalsnes/3/



17

FAKTA:
Kommune:
Sunndal

Kategori:
Selvbetjent, åpen hele året.

Høyde over havet: 1317 m.

Antall sengeplasser:
18, fordelt på 2- og 4-
sengsrom. 3 ekstra på stue.

Kart:
1420 III Sunndalsøra.

GPS-koordinater:
6932431 (N)
0485059 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Bygget i 1949, utvendig i naturstein. Påbygd og ominnredet sommeren og
høsten 1993. Raubergshytta ligger svært fritt til i et storslått turterreng med
muligheter for dagsturer i alle retninger. Hele området innbyr til fiske i gode
fiskevann. Fiskekort fås kjøpt på Essostasjonen på Sunndalsøra, eller på
hytta. Når det gjelder villreinen, skal en være varsom med å nærme seg
flokkene i kalvingstida på våren. Sommermerkete løyper fra Geitådalen, fra
Hafsåsen (Skålvollen) i øst, (anbefalt vinterløype), Vangshaugen i nordøst,
Grøvudalshytta i sørøst, Aursjøhytta i sørvest og  Reinsvassbu i vest.
Sommers tid er Raubergshytta tilgjengelig fra bilvei fra Skålvollen (Geitå-
dalen) og vestfra ved Grønnvollsteinen (2-3 timer). Ta av fra Aursjøvegen
etter Osbu (skilt).

Adkomst:
Aursjøhytta–Raubergshytta 
6 t. Merket og vardet. 
Kart 1419 IV, 1420 II 

Fra hytta noen hundre meter
langs veien østover før stien
tar av og går nord for veien
fram til den krysses like før
Krøsvatnet. Opp sør for
Krøsvatnet og på sørsiden
av Krøsbekken. Oppe i
Krøsbotn stidele for stien fra
Grøvudalshytta. Ruta mot
Raubergshytta tar nordover i
vestskråningen av Håkådals-
høa, over Larshøa og langs
østsiden av nedre og øvre
Håkådalsvatn, forbi Lang-
randen og fram til Raubergs-
hytta. 

Hafsås–Raubergshytta
5 t. Vardet. Kart: 1420 II,
1419 I, 1420 III

Gjennom lia langs foten av
Blåhø, forbi Skoglund og
Hafsåssetra til Falesetra.
Videre vestover langs
Geitåa, nord for Geitåvatnet,
forbi Blekbua til Rauberg-
hytta.

Osbu og Holbu i Torbu-
dalen–Raubergshytta
5 t. Vardet. Kart: 1420 III
Fra Osbu (ikke losji) mel-
lom Langvatnet og Osvatnet
i Torbudalen på kjøreveien
langs Osvatnet til Øygard-
seter. Herfra på anleggsvei
mot NØ til Grønvollsteinen,
en berghytte under en ham-
mer, der den ville Stygg-
dalen skjærer utover mot
Litledalen. Varding fører så
østover på nordsiden av
Purka og langs Raubergelva
til hytta.

Vangshaugen–Raubergs-
hytta. 
6 t. Vardet. Kart: 1420 II
Fra Vangshaugen opp langs
vassdraget i Svødu. Herfra
vestover på nordsiden av
Rundvatnet og Storvatnet og
opp ryggen mellom de to
øverste vatna i Svødubotn,
Styggløypet, mellom Stygg-
vatnet og Storvatnet. Stygg-
løypet kan være glatt i regn-
vær. Fra toppen av Stygg-
løypet  videre i ur ned skaret
mellom Råstu og Sæterfjel-

let. Deretter  gjennom skaret
mellom Bolluthø og Sæter-
fjellet. Herfra rett vestover i
lett terreng til hytta.  

Reinsvassbu–Raubergs-
hytta om Holbu. 8 t. Vardet.
Kart: 1420 III. Fra Reins-
vassbu langs Reinsvatnet,
herfra noen få meter på mer-
ket anleggsvei, deretter over
bru og herfra på sti til Holbu
sør for Togkollen østover til
Grønvollsteinen. Herfra fin
tur i lett variert terreng helt
fram til Raubergshytta.

Grøvudalshytta–Raubergs
hytta. 6 t. Vardet. Kart: 
1420 III, 1420 II, 1419 I
Bratt opp lia sør for hytta.
Oppe på Flya stidele til Aur-
sjøhytta . Herfra sør om
Litle Aurhøa, gjennom Litl-
glupen, deretter  ned til
østenden av Geitåvatnet
hvor stidele for ruta langs
Geitåa til Hafsås.Vestover
langs sørvestsida av Råstu
til Stidele til Vangshaugen
over Styggløypet. Herfra ca
3 km i lett terreng til
Raubergshytta.

Raubergshytta
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Vangshaugen

Adkomst:
Om sommeren bilvei helt fram. Ta av fra RV
70 på Gjøra og følg skilting. Om vinteren
(etter vinterferien) bilvei fram til parkerings-
plass ca 200 m øst for hytta.

TIL FOTS:
Gammelsetra–Vangshaugen om Åmotan/
Svisdal
6 t. Merket. Kart: 1420 II.
a) Om Lindalsfossen: På tydelig skiltet og
merket sti forbi Lindalsfossens skumhvite
utforkjøring, ned til Jenstad Gard. noen få
meter på vei rundt sagbruket til
parkeringsplass, herfra nytt skilt og merket
sti ned til Åmotan der elvene fra Lindalen,
Reppdalen/Skirådalen, Grøvu-
dalen/Geitådalen og Grødalen møtes.
Svøufallets (Grødøla) mektige krumspring

utfor de bratte fjellskrentene kan beskues
nedenfra på nært hold - en naturapplevelse
av de sjeldne. 2 bruer leder over til Svisdal-
sida der en bratt, men kort sti går opp til
Svisdalsgardene, passerer gammel, nedlagt
gard - Sveengarden, interessant kulturminne.
Fra Svisdal på landevei til Vangshaugen, sti
er under forberedelse.
b) Om Lundlia: Stien tar av rett før
Middagshjellen, på bru over Reppa, passerer
gammelt nedlagt gardsbruk, nok ei bru
nederst i juvet, for øvrig som punkt a).

Rutebeskrivelser fra Eiriksvollen og
Raubergshytta finner du på:
www.kntur.no

Grøvudalshytta–Vangshaugen
6 t. Vardet. Kart: 1420 III, 1420 II, 1419 I
Bratt opp lia sør for hytta. Oppe på Flya
stidele til Aursjøhytta . Herfra sør om Litle
Aurhøa, gjennom Litlglupen, deretter  ned
til østenden av Geitåvatnet hvor stidele for
ruta langs Geitåa til Hafsås og Vangshaugen
og til Raubershytta i vestlig retning. Ruta til
Vangshaugen tar deretter av ca 1 km vest for
Falesetra. Løypa følges så langs sørsida av
Seterbruna før en svinger nordover og ned i
Vangskaret til Vangan. Herfra ca 1 km
vestover langs veien til Vangshaugen. 

FAKTA:
Kommune:
Sunndal

Kategori:
Betjent fra St.Hans til 1. sep-
tember. Selvbetjent anneks
med DNT-lås i ubetjent
sesong.

Høyde over havet:
740 m.

Antall sengeplasser:
64 fordelt på 2-sengs og 4-
sengsrom. Sovepose eller
lakenpose, som også kan
leies i betjent sesong.
Andre tilbud (når betjent):
Bibliotek, robåtutleie,
kanoutleie, seilbrettutleie.
Utleie: Hele anlegget kan
leies ut med betjening i
september.
Leirskole: Ubetjent
eksklusive hovedbygning,
september - juni.

Adresse:
Vangshaugen fjellstue,
Grødalen, 6613 Gjøra.
Tlf. 71 69 57 11.
(Bestillinger utenom sesong,
tlf. 71 67 69 37).

Kart: 1420 II Romfo.

GPS koordinater:
6934607 (N)
0497840 (Ø)

Hjemmeside:
www.kntur.no

Forbi gamle fjellgarder og mektige fossefall går bilturen fra Gjøra i Sunn-
dalen til Vangshaugen. Til sist åpner Grødalen seg med elver, vatn og frodige
lier. Bak troner Sunndalsfjellas høye topper. Der dalen er på sitt videste, ved
Storvatnet, ligger Vangshaugen og ønsker deg velkommen.
Fra midt på 70-tallet har det skjedd mye med Vangshaugen. Den gamle
hovedbygningen er stort sett uendret, mens den gamle sovebrakka fra like
etter krigen er revet, og erstattet med Nerstua, med 44 senger. Nerstua blir
også brukt som sjølbetjent leirskolested. Stabburet, satt opp i 1991, sto tidli-
gere på Klokkargarden på Bruhagen i Averøy, har 4 senger, pluss hems og
egner seg ypperlig for familier. Til disposisjon i betjent sesong.
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Veien videre nordover
Fra Gullruta kommer man inn på Fjordruta via
Hermannhytta ca 2–3 t fra Sætersetra i nord.
Videre til Grytbakksetra. Herfra vestover til
Vullum ved Halsafjorden via hyttene Hardbakk-
hytta, Tverrlihytta og Jutulbu, eller østover via
Storlisetra og videre vestover via tilsammen 7
hytter på den nordlige del av ruta, fram til Kvern-
berget Lufthavn, Kristiansund.
I tillegg har KNT kvarteravtale med Saga Skyss-
tasjon, Rindal (tel. 71665502) og Kårøyan Fjell-
gard (tel.72454460).

Fjordruta er ei sammenhengende vandrerute som
går gjennom følgende kommuner: Kristiansund
Aure, Hemne, Rindal Surnadal og Halsa. Dette er

ei kystnær rute, med tilknytning til hav og fjord,
kulturlandskap og høyfjell. Området er rikt på
fiskemuligheter. Tilsammen 190 km T-merkede
ruter fører vandreren trygt langs ruta.

Langs store deler av traseen vil en oppleve
variert natur fra sjø til fjell, med stort spenn i
høydemeter, fra lavest beliggende hytte, Imarbu
(5 moh)  til Hardbakkhytta på ca 800 meters
høyde. Utsikten til Gullruta sørover og til havet i
nord er formidabel på store deler av ruta.

Fjordruta er ideell for familier, med relativt korte
adkomster til de fleste hyttene.



The Golden Route (Gullruta)

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Postboks 476, 6501 Kristiansund

Tel (+47) 71 67 69 37, mob.: (+47) 908 65 088
E-mail: turist@knt.no

www.kntur.no

Kristiansund and Nordmøre Tourist
Association (KNT) has since 1888
had its scope and walking trails on
the inner parts of Nordmøre. More
specifically the areas of Troll-
heimen, the Sunndal Mountains and
the plain Dovre. These areas are
among the most spectacular in
Norway when it comes to outdoor
activities and mountain scenery. The
valley of Innerdalen is often
characterized as one of the most
beautiful valleys in the country.
Throughout the first 110 years the
KNT’s activity took place in this
region, with a network of marked
hiking routes. All routes are clearly
waymarked at intervals sufficiently
short so you can see from one way-
mark to the next, even in fog and
rain. Moreover, there have been built
a number of cabins that contribute to
giving the hiker proper accommo-
dation facilities. 

The Golden Route goes through the
original KNT region, and the land-
scapes are characterized by low
altitude pine forests, mountain
valleys with mighty rivers and

ancient mountain farms (Troll-
heimen and Sunndalsfjella), alpine
mountain areas with peaks up to
more than 1800 metres  and the
largest glacier in these parts of the
country (the Vinnubreen glacier in
Innerdalen) and the plain landscapes
of Dovre.

The KNT offers lodging facilities in
13 cabins on the Golden Route, most
of them self-serviced, the only
exception being Loennechenbua.
Except during the summer period
(June-September) you will need a
standard DNT key for access to the
lodgings of Aursjøhytta, Vangs-
haugen and Todalshytta which are
staffed in the summer season. Such a
key is useful for all locked DNT
cabins in the country. To order this
key, se contact info below.

Anyone hiking or skiing in the
mountains of this region may use
the KNT’s lodges.
However, members of the KNT or
other tourist organizations are given
preference. As you can see on the
map, some of the lodges are marked

«selvbetjent» (self-serviced) in
Norwegian). In these lodges
provisions are for sale at a self-servi-
ced, unstaffed basis. Therefore, it is
expected that the guests will prepare
their food themselves and keep the
cabin neat and clean. The beds in all
lodges are equipped with quilts and
pillows, but guests are expected to
use their own sheets, sheet bags or
sleeping bags. There is also equip-
ment in the lodges for preparing
meals: cutlery, pots and pans, gas
burners etc., as well as fuel for
heating and lighting. 

If there is anything you are not sure
of, or you wish to know about our
activities, just ask the other guests.
Most Norwegians are happy to help
and enjoy getting to chat with
foreigners. Norwegians speak
English, and quite a few understand
German as well.

The KNT wishes you enjoyable
walks on The Golden Route.
Planning information is of course
also available from the addresses
below.


