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Det er med stor ydmykhet jeg går inn i redaktørrollen for 
Fjellvandring. Det blir som «å hoppe etter Wirkola». Fjellvan-
dring har gjennom tidene hatt meget arbeidsomme og dyktige 
redaktører. De har sørget for å etablere Fjellvandring som den 
viktigste kommunikasjonskanalen mot medlemmene. De har 
vært nøye med språk og grammatikk, tidsfrister, annonser og 
bilder. Jeg er heldig som har vært i lære hos noen av dem. 
I dag kommuniserer vi mye via hjemmesiden vår, via epost og 
NTTs kontor. Noen av turlagene er også aktive på Facebook. 
Vi har med andre ord flere kanaler vi kan kommunisere gjen-
nom. Det gjenspeiler også foreningens vekst. Turlagene har et 
rikt tilbud til både barn og barnefamilier, ungdom, fjellsport-
ere, veteraner, turfolk, fjellvandrere; med andre ord til oss alle 
som ønsker et friluftsliv. Det er derfor vi velger å endre noe på 
Fjellvandring. Med så mange aktive turlag, og det enorme tur-
tilbudet vi byr på, velger vi å trykke egne turprogram for turla-
gene. Turprogrammene vil bli sendt våre medlemmer sammen 
med medlemsbladet. Men du finner turprogrammene for 2014 
i denne utgaven. Turbeskrivelsene er noe kortere enn du er 
vant til, men utfyllende informasjon om turene vil du finne på 
hjemmesiden vår. 
Dette gir oss muligheter til mer redaksjonelt stoff og flere 
bilder. Det gir oss også muligheten til å synliggjøre hva tillits-
valgte og ansatte jobber med i foreningen. Og kanskje har net-
topp du en spennende idé, et godt forslag eller hatt en flott 
naturopplevelse, som du ønsker å dele med andre. 
Hverdagen til de fleste av oss er temmelig nettbasert, trådløs 
og effektiv. Man finner det meste på nett. Men vi mener det er 
fortsatt riktig og viktig å ha et blad mellom fingrene. Etter en 
lang dag ute er det godt å kry seg ned i en godstol foran vedov-
nen; kaffekoppen i den ene handa og Fjellvandring i den andre. 
Sammen med resten av redaksjonen håper jeg vi kan by våre 
medlemmer og lesere på inspirerende lesing. 

Nina Pettersen
redaktør og daglig leder NTT. 

Vi har lagt en mild, tørr og snøfattig vinter 
bak oss. Det har blitt lite anledning til skigåing 
og andre aktiviteter i snøen. Flere av våre 
planlagte turer er blitt avlyst.
Nå håper vi på en fantastisk sommersesong. I 
bladet finnes et innholdsrikt sommerprogram 
og da gjelder det å blinke ut de turene som 
frister mest. I tillegg anbefales de T-merka 
løypene samt selvbetjenthyttene rundt i fylket.
«Skorovashøtta» ble før påske innviet som 
den 15. turisthytta eid av Nord-Trøndelag 
Turistforening. For oss som bor i sørdelen 
av fylket, ser vi svært positivt på at det nå 
ble satset på en hytte lenger nord. Det gir en 
fantastisk mulighet til å utforske og bli kjent i 
et nytt utfartsterreng, både sommer og vinter. 
Jeg er glad fjella ligger der klar og venter på 
oss.
Mye skjer i NTT sin regi og aktiviteten utvides. 
Svært gledelig er det at Barnas Turlag har 
kommet godt i gang på flere steder i fylket. 
Det enkle friluftslivet setter spor i oss, og disse 
sporene må stakes ut alt fra barna er små. 
I mars ble det gjennomført et vintertur-
lederkurs. Videre utover året er det planlagt 
både grunnleggende kurs og sommer-
turlederkurs. Vi trenger dyktige turledere i 
organisasjonen. 
Og så ønsker vi mange turdeltakere. På 
fellesturer skapes det gode minneknagger, 
gir flotte naturopplevelser, god helse og godt 
humør. Mange spennende mennesker møtes 
på en arena der alle er med på et lag uten 
konkurranse.

Led
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Foto: NTT
Foto: Arvid Vada
Leder i Innherred turlag Kjellrunn Skjerve. Bildet er fra veteranturen til Høgfjellstøtta på Hegglifjellet.På tur i Skjækerfjellene

Jeg vil på det sterkeste anbefale NTTs turprogram, hytter 
og løyper. Husk at det alltid finnes turer som er ugått.
God sommer!

Kjellrunn Skjerve.
Styreleder i Innherred Turlag

 

NTTs samarbeidsavtaler

NTTs overnattingsavtaler

• Jan Sakshaug sport AS, Stjørdal
• Bjørn Stakset sport AS, Levanger
• Intersport Domus, Verdal
• Malmo sport og jernvare, Steinkjer
• Sport 1, Levanger
Alle disse butikkene tilbyr våre medlemmer
20% rabatt på utvalgte turutstyr

• Teveltunet, Meråker
• Mokk Gård, Gaulstad
• Gaundalen Fjellgård, Snåsa
• Gjefsjøen Fjellgård, Snåsa
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NTTs styre 2014
Arve Ingar Hjelde Styreleder NTT

Styremedlem Namdal turlag
Tlf 952 05 010
arinhjel@online.no

Bjørg Ekker Nestleder NTT
Leder Namdal turlag

Tlf 991 54 102
bjorg.ekker@ntebb.no

Asgeir Langås Styremedlem NTT
Styremedlem Namdal turlag

Tlf 913 92 939 
asgei-l@online.no

Grethe Hesselberg Styremedlem NTT
Styremedlem Innherred turlag

Tlf 959 77 914 
grethe.hesselberg@verdal.kommune.no 

Kjellrunn Skjerve Styremedlem NTT
Leder Innherred turlag

Tlf 473 90 075 
kjskjer2@online.no

Marit Haugen Øverkil Styremedlem NTT
Leder Skarven turlag

Tlf 974 31 023
maritoverkil@live.no

Marit Olsen Styremedlem NTT
Styremedlem Skarven turlag

900 12 980
marit.alvilde.olsen@gmail.com

Unn deg en ekspedisjon i sommer!
Sylan byr på en ekspedisjonsopplevelse ingen 
andre fjellområder kan skilte med. Du kan krysse 
Norge på tvers langs 63º nord, helt fra fjorden 
i Stjørdal og ende opp ved svenskegrensen i 
Tydal. Den offisielle “Norge på tvers”-turen følger 

turistforeningens merkede ruter, og overnatter 
på betjente og selvbetjente hytter. Det er en 
krevende ekspedisjon, men du slipper å bære 
telt, sovepose og mat. Ekspedisjonspasset får du 
kjøpt hos både NTT og TT.

smånytt

smånytt smånytt

Besøksstatistikk NTT 2011 - 2013
2011 2012 2013

Hytte Over-
natting

Dag-
besøk

Totalt Over-
natting

Dag-
besøk

Totalt Over-
natting

Dag-
besøk

Totalt

Kvitfjellhytta 359 105 464 393 105 498 386 207 593

Prestøyhytta 365 67 432 499 58 557 414 72 486

Bjørneggen 253 23 276 309 8 317 210 19 229

Angeltjønnhytta 146 9 155 120 5 125 52 5 57

Ferslia 285 23 308 167 47 214 230 31 261

Innstua* 90 26 116 57 17 74

Skjækerdalshytta 80 34 114 57 12 69 73 6 79

Setertjønnhytta 185 12 197 147 20 167 161 18 179

Holden 173 13 186 132 12 144 170 0 170

Fjellhov 22 1203 1225 41 1109 1150 15 927 942

Svarttjønnbua 0 5365 5365 0 6950 6950 0 5700 5700

Bringsåsen 69 10 79 39 9 48 56 11 67

Peilehytta** 0 20000 20000 0 30000 30000 0 30000 30000

Bellingstua 113 84 197

Branok 37 170 207

Totalt 2027 26890 28917 1961 38352 40313 1917 37250 39167

*Innstua er erstattet med Bellingstua
** NTT og Oftenåsens Venner (OV) har inngått en fem års leieavtale for Peilehytta. Det innebærer at OV står 
for driften av hytta i avtaleperioden.

Gjensidige Forsikring er 
DNTs turpartner. De gir 

et godt forsikringstilbud til DNTs og NTTs med-
lemmer. Som DNT-medlem får du nå opp til 18 % 
rabatt på skadeforsikring i Gjensidige. Har du 1-2 
forsikringer får du 14 % rabatt, har du 3 og flere 

får du 18 % på dine skade-forsikringer. I tillegg får 
du redusert egenandel på bilforsikringen og 5 % 
ekstra rabatt på innboforsikringen. 
Les mer på www.gjensidige.no/turistforeningen

NTTs butikk
Husk også at du som medlem har gunstige priser 
på turutstyr, klær, kart, bøker, solbriller og annet 
vi selger på butikken. 

Åpningstider:
mandag – onsdag kl. 09 -15
torsdag kl. 09 – 16.30
fredag kl. 09 – 12
Velkommen til trivelig handel og turprat!
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10.-16.mars gjennomførte NTT vinterturlederkurs 
(modul 4-6) for første gang. Det var med seks 
deltakere; 5 fra NTT og 1 fra HHT (Hamar og 
Hedemarken Turistforening). Instruktører for kurset 
var Svein Olav Ulstad og Nina Pettersen. Instruktør 
for skred var skredinstruktør fra Forsvaret, Jonny 
Schjetne fra HV12. Kurset skulle egentlig starte 
på Lakavatnet i Lierne og avsluttes på Bringsåsen 
i Verdal. På grunn av manglende snø ble hele 
kurset avholdt i Lierne, og med krevende vær- og 
føreforhold. 
For første gang har Forsvaret v/ HV12 bidratt 
med skredinstruksjon for turistforeningen. Jonny 
Schjetne formidlet skred og snøkjennskap på en 
utmerket måte, og NTT opplever samarbeidet med 
HV12 som særdeles positivt. Det er viktig for oss i 
NTT å øke kompetansen på skred for våre turledere, 
og foreningen tar dette arbeidet seriøst. NTT takker 
HV12 for bidraget til skredinstruksjon og håper vi 
kan se på dette som et langsiktig samarbeid innenfor 
spesielt skred og snøkjennskap. 

smånytt smånytt

Vinterturlederkurset 
med skredinstruksjon fra HV12

Verdt å vite om reinen
Det er tre typer rein i Skandinavia; 
villrein, fjellrein og skogsrein, og 
det finnes cirka 500 000 av de i 
Norge og Sverige. Reinen er den 
eneste av hjortedyrene der både 
hann og hunn har gevir. Mygg om 
sommeren gjør at reinen søker 
høyt opp i fjellet, og i august sprer 
reinen seg over store områder for 
å finne føde, blant annet sopp. 
Vi som fjellvandrere har plikt til å 
ta hensyn til alle dyr. Ta gjerne en 
ekstra omveg eller sett deg ned når 
du ser reinflokken. Da kan de beite 
videre i ro og fred, og du kan nyte 
opplevelsen. Og ser du en hvit rein 
så skal du vite at fra gammelt av 
symboliserer det lykke. I flokken er 
reinen trygg. Trekker flokken seg 
tilbake, har du kommet for nært. 
Det er viktig at vi som hundeeiere 
overholder båndtvangen og sørger 
for at hundene ikke springer løs. 

Foto:Per Roger Lauritzen, DNT

Foto:NTT

Lengden på dagsetappene

Ekstra krevende. Turer med 
lengre og tyngre dagsetapper enn
9 timer.

Krevende. Lengste dagsetappe
på 7 - 9 timer / ca. 30 km. Sekk på
8 - 10 kg.

Litt krevende. Lengste dagse-
tappe på 6 - 7 timer / ca. 25 km. 
Sekk på 8 - 10 kg.

Middels. Lengste dagsetappe på 
5 timer / ca.20km. Sekk på 8 - 10 
kg.

Ganske lett. Dagsturer fra en
hytte eller dagsetapper på 2 - 4
timer / ca.15 km. Lett dagstursekk 
eller sekk på 8 - 10 kg.

Lett. Dagsturer ut fra hytte eller
lette dagsarrangement for alle.
Turene kan vanligvis tilpasses
deltagernes forutsetninger. Lett 
dagstursekk.

Flatt.

Meget kupert.

Kupert.

tuRpRoGRAMMENE
Sommer og høst 2014

Terrenget

Foto: Gunnar Johansen

ALLE tuRENE bEsKRIVEs på
www.nt-tur.no

Skjækerhatten fra Storbekktjønnin
Reinsdyr i Sulis

Johnny Schjetne fra HV12
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Informasjon og påmelding gjøres til turlederne. 
Turavgift er oppgitt med medlemspris/ikke 
medlemspris. Husk klær etter vær, mat og drikke. 

Topptur til Hermannssnasa 1035 moh. 

Søndag 18. mai
Turen starter ved Karl Johans kleiv. Oppmøte 
ved Shell, Vinne, kl.08.30 for samkjøring eller 
ved Karl Johans Kleiv kl.09.00. Vi går opp “kleiva” 
om Havrevollen og videre over myrene og til 
toppen. Turavgift kr 100/kr 150. Ingen påmelding, 
registrering ved oppmøte. 
Turleder: Kjellrunn Skjerve, mobil 473 90 075 og 
Lasse Sandø, mobil 957 06 974.

Topptur 2 til Hermannssnasa 1035 moh.

Lørdag 21. juni
Turen starter ved Karl Johans kleiv. Oppmøte 
ved Shell, Vinne, kl.08.30 for samkjøring eller 
ved Karl Johans Kleiv kl.09.00. Vi går opp “kleiva” 
om Havrevollen og videre over myrene og til 
toppen. Turavgift kr 100/kr 150. Ingen påmelding, 
registrering ved oppmøte. 
Turleder: Lasse Sandø, mobil 957 06 974.

Praktisk GPS-kurs for nybegynnere Bellingstua – 
Bringsåsen t/r, Verdal.

Fredag 20. - søndag 22. juni
GPS kurs for innføring og praktisk bruk av Garmin 
GPS. Lørdag går vi fra Bellingstua og nordover 
til Bringsåsen. Det vil bli praktisk bruk av GPS 
underveis. Overnatting på Bringsåsen og tilbake til 
Bellingstua på søndag. 
Maks 7 deltakere. Pris kr 1800 / kr 2200. Overnatting 
og fellesmiddag fredag og lørdag er inkludert i 
prisen. 
Kursholder og turleder: Gunnar Johansen, mobil 
906 76 542.

Topptur til Mullfjället i Duved, Åre.

Lørdag 5. juli
Turen til Mullfjällstoppen er ikke så krevende som til 
Åreskutans topp, men vel så vakker. En flott dagstur 
med nydelig utsikt fra toppen. Turen starter ved 
slalåmanlegget i Duved. Turavgift: kr 100/ kr 150. 
Turledere: Brit S Skjesol, mobil 959 19 064 og Jan 
Egil Skjesol, mobil 404 61 371.

Setervandring Heståsdalen – Skogn- Grønningen, 
Levanger.

Onsdag 23. juli
Oppmøte til frokost på Roknesvollen kl. 09.30. Vi 
går kløvstien til Grytesvollen, Leinsvollen og fram til 
Kongshaugen seter der det vil bli muligheter for å 
kjøpe rømmegrøt. Turen ender ved Grønningen og 
det vil bli ordnet transport for returen. Turavgift kr 
30.
Turledere: Solbjørg Eggen, mobil 930 42 075 og 
Jorunn Hallan, mobil 997 24 187.

Toppmøte på Dåapma 644 moh., Fosen.   

Søndag 10. august
Både Fosen Turlag og Innherred Turlag arrangerer 
tur til Dåapma denne dagen, og treffes på toppen. 
Oppmøte kl.08.00 ved butikken på Namdalseid for 
samkjøring videre til Furudalsvatnet. Bomvei. Vi går 
opp på Oksheia og følger høydene fram til Dåapma. 
Turavgift kr 100/ kr 150.
Turleder Sjoerd Simons, mobil 415 55 976.

Norge på tvers over Skjækerfjella. 

Torsdag 14. – søndag 17. august
Dette er en litt krevende, klassisk fjelltur i 
sommerens dype farger. Turen byr på stor variasjon 
i landskapsformer, berggrunn og vassdrag i et 
tilnærmet tverrsnitt av Skjækerfjellas naturtyper! 
Setertjønnhytta – Gaundalen – Holden fjellgård 
(Bekkstuggu) – Grønningen. Pris kr 1200/kr 1500 + 
transportutgifter.
Påmelding til NTT http://ntt.turistforeningen.no 
eller tlf 74 82 78 80. . Turledere Lasse Sandø, mobil 
957 06 974 og Nils Morten Furan, mobil 970 56 
667, kjentmann Lars Gylland.  Kontakt turlederne 
for mer informasjon og se egen forhåndsomtale i 
Fjellvandring. 

Vulusjøen – Salthammervollen – Glunka, 
Levanger.  

Onsdag 20. august
Bli med Knut på en vandring fra Vulusjøen til 
Salthammervollen og videre inn til jordgammen 
på andre sida av Glunka. Oppmøte ved Skallstuggu 
kl.10. Turavgift: Kr. 100/ kr 150. Turleder: Knut 
Munkeby, mobil 997 33 725.

turprogramturprogram

INNhERRED tuRLAG

Informasjon og påmelding gjøres til turlederne. 
Turavgift er oppgitt med medlemspris/ikke 
medlemspris.

Tur til Flintsteinfjellet, Vemundvik(v/Liakammen) 
486 moh. 
 

Lørdag 14. juni
Vi starter med 6 km på sykkel fra Sørenget skole, 
noe motbakker. Deretter blir det ca. 4 km fottur 
etter delvis sti mot toppen av Flintsteinfjellet. 
Fantastisk utsikt når toppen er nådd. Turavgift kr 
100 / kr 150. Turleder Eva Fiskum, mobil 991 54 
102.

Storlipynten 636 moh., Foldereid/Bindal.

Søndag 15. juni
Turen starter på Foldereid. Deler av turen går 
etter traktorvei og sti. Dette er en flott tur med en 
fantastisk utsikt når toppen er nådd. Turavgift kr 
100/ kr 150. Turleder: Åge Sydskjør, mobil 909 67 
059.

Fjellgårdstur til Holden fjellgård, Snåsa.
 

Lørdag 19. - søndag 20. juli
Turen starter med båtskyss over Grønningen. 2 
timers gange videre inn til idylliske Holden Fjellgård 
i lett terreng. 
Videre turmål på lørdag er Holdeshatten. Ca. 3 
timer lett topptur. Overnatting og middag på NTTs 
Bekkstuggu. 
Turavgift kr 100/ kr 150. Transport, overnatting og 
mat kommer i tillegg. 
Turleder Arve Ingar Hjelde, mobil 952 05 010.

Vetrhushatten 608 moh., Ekornfjella. 
 

Søndag 17. august
Vetrhushatten er Ekornfjella sin høyeste topp og 
grenser mellom Overhalla og Namsos. Lett terreng 
frem til Haugtjønna. Videre jevn bratt stigning til 
toppen. Krevende tur på 7-8 timer.
Turavgift kr 100 / kr 150. Turleder Stig Atle Viken, 
mobil 916 85 811.

Skorovasklumpen og Nesåklompen, Skorovas.
  

Lørdag 30. - søndag 31. august
Vi besøker NTTs nye hytte; Skorovashøtta. Lørdag 
tar vi turen opp på Skorovasklumpen og søndag 
til Nesåklumpen. Begge dagene vil gi utsyn over 
fantastisk villmark. 
Turavgift kr 100/ kr 150. Transport, overnatting og 
mat kommer i tillegg.
Turleder: Bjørg Ekker, mobil 991 54 102.

Tyskenghatten 538 moh., Austra.
 

Søndag 7. september
Turen starter på Gutvik. Delvis merket sti. Fin 
rasteplass like før toppen hvor vi nyter utsikten 
før siste del av turen opp. Mulighet for å forlenge 
turen ved å gå ned til Hiller. 
Turavgift kr 100/ kr 150. Turleder: Åge Sydskjør, 
mobil 909 67 059.

Storbursklompen 1018 moh., Lierne.
 

Søndag 14. september
Turen starter ved p-plass ved Løvsjølia. Lett terreng 
inn til Langtjønna, 400 høydemeter jevn stigning 
videre opp Storbursklompen. 
Turavgift kr 100/ kr 150. Turleder Asgeir Langås, 
mobil 913 92 939 og Nils Hallvard Brørs, mobil 911 
45 301.

NAMDAL tuRLAG

Foto:Knut Ekker

Brennmoen
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Informasjon og påmelding gjøres til turlederne. 
Turavgift er oppgitt med medlemspris/ikke 
medlemspris. Husk klær etter vær, og godt med 
mat og drikke.

Allsang på grensen, Meråker.
 

Søndag 15. juni
Vi markerer Grunnloven 1814-2014 med tur til 
Blyglansgruva like sør for Storkluken (1110 moh.), 
hvor det blir kaffekok, lett servering og allsang 
med akkompagnement av lokale krefter. For 
de som ønsker blir det tur opp på Storkluken, 
hvor riksgrensen mot Sverige går. Oppmøte ved 
NTTs kontor klokka 09.00. eller ved parkeringa 
i Kluksdalen kl. 10.00. Turavgift kr 100/ kr 150. 
Transport og parkering kommer i tillegg. Turleder 
Marit Olsen, mobil 900 12 980 og epost marit.
alvilde.olsen@gmail.com

Rundtur i Frostas fjellverden, Frosta.
 

Søndag 22. juni
I samarbeid med «Brunosten» går turen etter 
merka løype via Fjellhov, Sønningen og Fjellplassen, 
cirka 13 km. Oppmøte på Åtloskaret klokka 10.00.
Ingen påmelding på forhånd. Registrering ved 
oppmøte. Turleder: Torun Nesse, mobil 415 20 290 
og epost torun-ne@online.no

Sonvatna rundt, Stjørdal.
 

Lørdag 9. august
Vi går om Grønlipynten- Kilnesdalen- Lorthølvollen- 
Huldervollen- Gudåvollen- fremre Sonvatnet. Turen 
som helhet går både i myr, i tørt terreng og på 
god sti. Vi vil oppleve fantastisk natur og historie 
på denne turen. Blant annet passerer vi urskog 
med opptil 400 år gamle grantrær! Oppmøte på 
p-plassen ved Sildra klokka 09.00, eller klokka 08.15 
ved NTTs kontor for samkjøring. Turavgift: kr 100/ 
kr 150. Transport og bompenger (kortautomat) 
kommer i tillegg.
Turledere: Dagfinn Storflor, mobil 464 75 097 og 

epost jstorfl@online.no
Svein Arne Risvold, mobil 410 07 858 og epost 
sarisvold@loqal.no

Topptur til Heilhornet 1058 moh., Bindal. 
 

Fredag 15. – søn.17. august
Bli med til luftige Heilhornet i Bindal! Vi kjører 
fram fredag ettermiddag og bestiger toppen på 
lørdag. Retur søndag etter frokost. Overnatting i 
campinghytter e.l. Turen er på 6-7 timer tur-retur. 
Det er merka sti hele vegen. Siste del av ruta er noe 
bratt. Pris og ytterligere informasjon fås av turleder.
Turledere Geir Moe, mobil 454 25 840 og epost Geir.
Moe3@ntebb.no 
Lasse Kolås, mobil 957 04 321. 

Kom deg ut dagen i Meråker.
 

Søndag 7. september
Følg med på annonsering på hjemmesiden til NTT 
og i lokalavisa!

Husflid i høyfjellet, Meråker.
 

Fredag 12.– søndag 14. september
Vi inviterer kreative turmennesker til hyggelig 
helgesamling på Angeltjønnhytta med fokus på 
skapende virksomhet og sosialt samvær. Kreativ 
virksomhet kan være strikking, hekling, pjoning, 
spikking, osv. Turen inn til Angeltjønnhytta er fra 
enten Teveldalen (24 km, 8 timers fottur i lett 
terreng) eller padling av kano over Fjergen. For 
de som ønsker, blir det topptur til Blåberga, 1094 
moh., på lørdag og tur til Kjerringfjellet, 1073 moh., 
søndag. . Pris og ytterligere informasjon fås av 
turleder. Påmelding og informasjon på www.nt-tur.
no. 
Turledere: Aasta Folvik mobil 928 64 900 og epost 
aasta.folvik@turistforeningen.no , Edith Ulvin mobil 
944 98 738.

sKARVEN tuRLAG

Guidet moltetur i Sondalstraktene i juli/
august, Stjørdal.
Det kommer nærmere annonsering på NTTs 
heimeside og i Stjørdals-Nytt.
Turleder og molteguide: Dagfinn Storflor, 
mobil 464 75 097.

turprogramturprogram

Kveldstur til Kråksjøen, Sul.

Torsdag 28. august
Bli med Vigdis og Grethe på en kveldstur til 
Kråksjøen. Oppmøte på Shell, Vinne kl.17. for 
samkjøring. Første del av turen går i lett kupert 
terreng gjennom bjørke-/blandingsskog før vi 
kommer opp fra skogen og går fram til Kråksjøen 
hvor det blir rast. Ta med mat og drikke for en 
kveldstur. Fotskatt kr 30. Turledere Vigdis Skrove, 
mobil 951 80 347 og Grethe Hesselberg, mobil 959 
77 914. 

Foto:Gunnar Johansen Foto:Nina Pettersen

Lett sommertur til Storknuken 505 moh., 
Inderøy.

Lørdag 27. september
Oppmøte på parkeringsplass ved Kilen i den 
nordlige delen av Melting. Vi følger Kvernbekken 
opp mot Kilastamnan, før vi erobrer Inderøys 
høyeste punkt. Turavgift: Kr.100/kr 150. Turleder: 
Per Asbjørn Bjøru, mobil 412 88 230.

Skjelivatnet mot Grønlihøa
Fjelltur til Skarven en fin augustdag
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Alle turer har oppmøte klokka 11 utenfor NTTs kontor. 

Dato Aktivitet

Søn 15. juni Beversafari i bekken. Er beveren heime
denne dagen? Den som blir med får se.

Man 23 - tors 26 juni. newton Camp.
Søn 7. september                                      Konsert , kanskje på 

en topp?
Søn 5. oktober saft i eplehagen. Vi finner en eplehage, 

og presser saft.
Søn 9. november Pannekaker  i frostrøyk.
Søn. 7. desember Førjulstur i monsberga.

Dato Aktivitet

Juni minifarmen på Roknesvollen.  
Bli med på tur for å klargjøre setra
til sommeraktivitet! Påmelding til overnatting.

Fre 27. - lør 28. juni nasjonal mangfold til topps. Galdhøpiggen. 
For barn over 7 år. Påmelding.

Man 23. - tor 26. juni newton Camp.
Søn 7. september                                       Frolfjellet.
Lør 20. september mangfold til topps! Stokkvola.
Søn 5. oktober Pilgrimstur “Far etter folk”. Skogn.
Søn 16. november trolltur i staupmarka.
Søn. 14. desember nissefest på Lavvoplassen. Ekne.

turprogramturprogram

Foto:Morten Pedersen

Barnas Turlag Innherred

Barnas Turlag Steinkjer

Klær etter vær og føre på turdato, ta med mat og drikke.

Følg også med på Facebooksiden: Barnas turlag Inn-
herred, der finner dere mer informasjon om turene 
når det nærmer seg turdato.

Følg også med på Facebooksiden: Barnas turlag 
Steinkjer, der finner dere mer informasjon om 
turene når det nærmer seg turdato.

Trilleturer og andre turer i Steinkjerområdet

Barnas Turlag Stjørdal

Følg også med på facebook.com/turlag – Vi legger ut turprogrammer og detaljert info om turene 
når de nærmer seg.  det er spesielt trivelig å se bilder og lese tilbakemeldinger fra barn og forel-
dre som har vært med på turene våre.

Barnas Turlag Namsos

Følg også med på Facebook – Barnas 
turlag namsos – og på vår hjemmeside: 
www.nt-tur.no.

Mads Kristoffer og Oda Johanne på tur.

Ella på tur.

Foto: NTT
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Dato Aktivitet Sted Ansvarlig Vanskeligh.grad

Mai/Juni - 
ettermiddag-/

Klatring ute Ekne og Hell Kaisa Markhus og Nina 
Pettersen

Lett / Middels

20. - 22. Juni Klatre- og 
kajakkcamp

Flatanger, Strøm Kaisa Markhus m.fl. Lett / Middels

25. - 27. Juli Fjellklatring Innerdalstårnet Kaisa Markhus Middels

09. - 10. Aug. Kanotur Forra Svein Olav Ulstad Middels

28. – 31. Aug. Bretur Svartisen NTTF+TTF
Nina Pettersen og Kari 
Hallan (TTF)

Middels

05. – 07. Sept. Fjellsporteventyr Meråker Martin Jensen, Kaisa 
Markhus, Nina Pettersen 
m.fl. 

Middels

turprogram

Foto:Trond BørstingInnerdalstårnet

facebook: NTT Fjellsport  –  www.nt-tur.no
hoLD DEG oppDAtERt

DNT ung Trøndelag arrangerer turer, kurs og camper for deg mellom 13 og 26 år, som har lyst på utfordringer og 
spennende naturopplevelser sommer og vinter. På arrangementene treffer du ung-dommer på din egen alder som 
liker friluftsliv, fart og spenning..

Dato Turmål

25. mai Klatring på Munken

23.-25. jun Ridetur i Sylan

23.-27. jun Fjell Camp Jøldalshytta (13-16 år)

26. jul-1. aug Norge på Tvers (16-26 år)

4.-8. aug Sommertulederkurs i Sylan (16-26 år)

8.-10. aug Syltraversen (18-26 år)

15.-18. aug Padletur i Flatanger (16-26 år)

24. aug Toilltur

7. sep                                         klatring

12.-14. sep Oppstart (13-16 år)

Dato Turmål

19.-21. sep Trekanten Trollheimen (18-26 år)

26.-28. sep Romdalseggen (18-26 år)

4.-5. okt Grottetur Ogndal

11. okt Spontantur

1.-2. nov Halloweentur

23. nov Hundekjøring i Kopprå

1. des Spontantur

13.-14.des Luciatur i marka

30. des.-1. jan Nyttårstur på Forbordsfjellet

turprogram

Foto:Harald Andre Sandvik

MER INFoRMAsJoN
Les mer på: www.dntung.no/trondelag

Kontakt oss: maria@tt.no (73 92 42 00) / aasta.folvik@turistforeningen.no (74 82 78 80)

Følg oss på: www.facebook.com/dntungtrondelag, 
der finner dere mer informasjon om turene når det 
nærmer seg turdato.

Følg oss på: www.facebook.com/nttfjellsport 
der finner dere mer informasjon om turene 
når det nærmer seg turdato.

Norge på tvers
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Tur til Nord-Innsvollen i Sandvika i Verdal. 
Onsdag 27. august
4 km i lett terreng.
Samkjøring fra Shellstasjonen, Vinne, kl.10.00. 
Parkering 1,5km fra Sandvika i retning Kall.
Turleder: Kjellrunn Skjerve  
Kjentmann: Hans Stiklestad

Skogdag i Gulldalen, Skogn i Levanger.  
Onsdag 10. september 
8 km i lett terreng.
Samkjøring fra Bunnpris, Skogn kl. 10.00. Vi 
parkerer ved bomvei ovenfor Bjørnang. Vi 
følger traktorvei inn Gulldalen og tar ned til 
Vensettjønna. 
Turleder: Johan Austeen    
Kjentmann: Nils Bøhn

Tur til Brennesvollen, Markabygda i Levanger.
Onsdag 24. september 
4 km i terreng med noe stigning.
Samkjøring fra Markabygd kirke kl. 10.00. Bomvei 
til Grønningen. Parkering ved sautrøa der veien 
slutter.
Turleder: Åshild Wesche Selmer  
Kjentmann: Øystein Bergsve

Alle turene har oppmøte kl. 10.00 på E-verkets 
parkeringsplass i Værnesgata.

Rundtur fra Håmmårsbukta på Skatval.
Torsdag 14. august
7 km, for det meste vei. Vi går om Steinvikholmen, 
Fløan, Alstadkammen, Stene.
Turleder: Johan Ertsgaard, tlf 971 92 137

Tur til Storlien; Visjøen eller Skurdalsporten.
Torsdag 28. august. NB!! Oppmøte kl.09.00!
Visjøen: 10 km i flatt terreng og sykkelsti. 
Skurdalsporten: 10 km med jevn stigning og sti. 
Turleder: Johan Ertsgaard, tlf 971 92 137

Veteranan Innherred turlag  Veteranan Skarven turlag
Ingen påmelding. Fotskatt kr. 30. Vi samkjører og deler på skyssutgifter. Turlengden gjelder hele turen. Vi koker 
kaffe der det er mulig. Ta med mat og drikke, og bruk godt fottøy. Vi tar forbehold om endring av turmål hvis 
været slår seg helt vrangt.
Vel møtt til trivelige turer!

Ingen påmelding. Fotskatt kr. 30. Vi samkjører og 
deler på skyssutgifter. Turlengden gjelder hele turen. 
Vi koker kaffe der det er mulig. Ta med mat og drikke, 
og bruk godt fottøy. Vi tar forbehold om endring av 
turmål hvis været slår seg helt vrangt.
Vel møtt til trivelige turer!

turprogram turprogram

Tur til Hegra Festning med rundtur om 
Flaksjøen.
Torsdag 11. september
7 km i lett terreng, vei og sti. 
Turleder: Egil Grønseth, tlf 950 58 805

Tur til Skordalsvola fra Drogset, Langstein.
Torsdag 25. september
10 km. Jevn stigning etter skogsvei og sti. 
Turleder: Bodil Østerås, tlf 980 87 354

Tur til Høybydalen og Røsttjønna, Hommelvik.
Torsdag 9. oktober
7 km med lett stigning. Vei og sti. 
Turleder: Bodil Østerås, tlf 980 87 354. Kjentmann: 
Geir Widerøe.

Tur til Vårdalen- Julfossen- Leira gamle skole- 
Røssfossen, Lånke.
Torsdag 23. oktober
7 km i lett terreng.
Turleder: Solfrid Rødde, tlf 980 16 212

Tur til Utøyas høyeste punkt,Tittinghalla på 
Inderøy. 
Onsdag 8. oktober 
6 km i terreng med noe stigning.
Samkjøring fra Shellstasjonen, Vinne, kl. 10.00. 
Parkering ved Øynheim ved riksveg 755. 
Turleder: Jon-Otto Leifseth   
Kjentmann: Nils Undersåker

Tur til Vindkleppen i Verdal.
Onsdag 22. oktober 
5 km i bratt terreng.
Samkjøring fra Shellstasjonen, Vinne, kl. 10.00; 
vi kjører til Ottermovegen ovenfor Kleppen i 
Helgådalen.
Turleder: Arvid Vada   
Kjentmenn: Eystein Ness og Kjell Jacobsen

Vandring på Frostas nordside.
Onsdag 12. november
6 km i lett terreng.
Oppmøte ESSO ved Jubergkorsen kl. 10.30 for 
kjøring til parkering. Vandring på Frostas nordside 
i området Svartdalen – Orsand. 
Turleder: Erling Thorhus   
Kjentfolk: Åse Brit og Rolv Vang
Se også www.nt-tur.no og/eller www.seniorportal.no Vi har ingen statistikk for hvor mange firbeinte 

gjester vi har på hyttene våre i løpet av året. 
Inntrykket er imidlertid at de siste års tilrettelegging 
har fått stadig flere til å ta de mest trofaste vennene 
sine med på hyttetur i fjellet. 
Alle de større selvbetjenthyttene, fra den nye 
Skorovashøtta i nord til Prestøyhytta i sør, har egne 
rom med fyringsmuligheter der eier og hund kan 
losjere i lag. Sengene er selvsagt forbeholdt eier, 
men det er god standard i de sammenleggbare 
bura som står til disposisjon. På Bjørneggen i 
Stordalen og på Bringsåsen i Vera er det rettnok 
en noe enklere hundeavdeling i et lite anneks der 
det knapt nok er køyeplass og fyringsmuligheter. 
Siden hyttene ikke er betjente, er det ikke mulig 
å reservere hundrom på forhånd, og alle må 
vise tilpasningsevne og dele på plass og andre 
goder dersom det er trengsel. Det er anslagsvis 
burplass til 3-4 hunder på hver hytte, dersom de 
kommer godt overens. Informasjonspermer med 
retningslinjer og regler skal finnes på alle hytter. Ta 
gjerne kontakt med NTT-kontoret om du trenger 
mer informasjon og tips om gode turer med hund 
som følgesvenn.

Tilrettelegging for hunder på hyttene våre

Tekst: Anne Kjersti Bakken Foto: Nina Pettersen
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Norge på tvers over Skjækerfjella med 
overnatting på Setertjønnhytta, Gaundal 
fjellgård og Holden fjellgård (Bekkstuggu). 
Dette er en litt krevende, klassisk fjelltur i 
sommerens dype farger. Turen byr på stor variasjon 
i landskapsformer, berggrunn og vassdrag i et 
tilnærmet tverrsnitt av Skjækerfjella sine naturtyper! 
Turen varer fra 14. – 17. august 2014.  
Oppmøte: torsdag 14. august kl. 17 på Steinkjer 
stasjon. Her møtes vi, og vi laster opp sekkene for 
en felles transport til Gaulstad. 
Turen over Skjækerfjella: Vi ankommer Gaulstad 
ca. kl. 18. og vi starter på en 12 km vandring (ca. 5 
timer) i retning øst innover Damtjønndalen og over 
Rabban til Setertjønnhytta for overnatting. 
Fredag morgen, etter havregrøten, starter vi på en 
25 km vandring (ca. 8-9 timer) over Skjækerfjella til 
Gaundalen fjellgård. Turen går i retning nordøst 
mot Skjækerhatten. Vi vil passere Skjækervatnet 
ved Skjeldbreien, passere Kokfisktjønna, vandre 
opp langs Storbrenta, passere Reinshorntjønna, 
holde fjellsiden gjennom Fjellskjækerskardet, før 
vi vandrer ned mot elva Gauna. Vi skal krysse elva 
og vandre gjennom myr og skog frem til Gaundalen 
fjellgård. Dersom det er stor vannføring i elvene 

vil vi måtte ta alternative ruter. Lørdag morgen 
går turen 12,5 km (ca. 5 timer) i retning nordøst 
mellom Gaundalklumpen og Nordskardklumpen, 
gjennom Sørskardet og frem til Holden fjellgård og 
Bekkstuggu. Søndag går turen 12 km (ca. 5 timer) 
i retning nord, på østsiden av Skjeldbreien og 
Grønningen, Det er planlagt en rast på Eggenseteren 
for bespisning av rømmegrøt, før vandringen 
avsluttes ved Grønningens nordre ende og felles 
transport tilbake til Steinkjer. 
Krav til turdeltaker: Turen i sin helhet er ikke teknisk 
krevende, men grunnet forholdsvis lang tur på 
dag to er denne turen vurdert som noe krevende. 
Terrenget varierer fra sti, myr, skog og fjell, med 
kryssing av elver. Turen gjør at turdeltakeren må 
ha noe turerfaring med sekk på 8-12 kg for å kunne 
delta og gjennomføre denne turen. Turdeltaker må 
ha fysisk forutsetning for å gå med sekk i variert 
terreng en hel dag. Turens samlet distanse er ca. 62 
km. 
Været kan variere fra under 5˚C til over 20˚C i løpet 
av dagen, samtidig som turdeltakerne må være 
forberedt på regn og vind. 

SkjækerFjellA
Norge på tvers over

Kart: Turkartet Skjækra eller Norge-serien 10099 
Snåsa, Kartside 32N16 og 10100 Sørli, Kartside 
32O16 
Mat: Torsdags kveld blir brukt til å bli litt kjent 
med deltakerne på turen, og vi oppfordrer 
alle til å ta med egen mat og drikke, eventuelt 
kjøpe på hytta. Havregrøt til frokost ordnes av 
turlederne og turdeltakerne. Ut over dette må 
hver enkelt deltaker, etter behov, ta med tørrmat/
matpakker og drikke for turen; eventuelt kjøpe fra 
selvbetjeningshyttene. 

Priser: 
Pris kr 1200/ kr 1500 + transportutgifter og mat. 
(Egen mat eller kjøp av mat på hyttene. )
Påmelding: 
”Først til mølla” og senest innen 11. august på 
http://ntt.turistforeningen.no 
På grunn av hytteplassbegrensning settes det et 
tak på maksimalt 12 deltakere inklusiv turledere/
kjentmann. 

Velkommen til vakre Skjækerfjella!

Lasse Sandø, turleder og styremedlem i Innherred 
turlag.

Skjækerhatten og Sukkertoppen fra Kjølen
Foto:Gunnar Johansen
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tjernesildre tilhører sildrefamilien. Det latinske 
navnet stellaris kommer av stella = stjerne, og 
referer til blomsterformen. Mens Saxifrage 

viser til at mange av artene i sildrefamilien vokser 
i bergsprekker, som om planten synes å sprenge 
ut i fjellet. Saxum = berg og Frangere = å sprenge.   
Stjernesildre er kanskje fjellets vanligste sildre 
fordi den er så lite kresen på voksested. Blomsten 
utmerker seg med sin stjerneformede blomstrer, 
med fem hvite kronblad som har to karakteristiske 
guloransje prikker. Den er svært vakker på nært 
hold. Den vokser overalt i fjellet, og enkelte steder 
går den helt ned i fjæra.  Den er funnet opptil 
1970 meter over havet (Glittertind). Som så mange 
andre fjellplanter har den beskjeden størrelse, 
bare ca. 10 cm høy.
Svenskene kaller den Stjärnbräcka, danskene sier 
Stjerne-Stenbræk, mens i England sier de Starry 
Saxifraga. På Island sier de Stjörnusteinbrjótur.
I et av versene i diktet Det er godt å kvile på 
Dovrefjell, av Olav Gjærevold, står følgende:

STjerNeSIlDre [sAxIFRAGA stELLARIs]

Der Nystuhøa mot himlen hildre
står viddemyra i snøulldrakt.

Som barneauer ei stjernesildre,
sjå reinrosheia i snøkvit prakt!

E’ legg me’ mjukt nedpå måssåfell -
det e’ godt å kvile på Dovrefjell.

Ha en fin blomstersommer i fjellet.

S

Tekst og foto: Gunn Ertsgaard

Olav Gjærevold

korNkråkA På åkereN
Tekst og foto: Kjell Arnfinn Aune

Den kullsorte kornkråka (Corvus frugilegus)var et 
vanlig syn i Stjørdal på 1960-tallet. Koloni-hekkeren 
fløy lengre sørover og trives nå på Ranheim. Den 
kan også enkeltvis observeres i Nord-Trøndelag. 
Denne kråkefuglen er fåtallig og sårbar. 
Som en del av vårt biologiske mangfold 
innen fugleverdenen, opptrer kornkråka i 
kulturlandskapet. Noen arter profitterer på 
menneskelig aktivitet og spillkorn. Dette gjelder i 
høy grad kornkråka med sin lyse nebbrot og ellers 
kullsort farge. Noen ganger viser fjærdrakten 
også et glinsende grønnskjær. Kornkråka kan lett 
forveksles med ravn, men er noe mindre og ikke like 
elegant i flukten. Den er derimot noe større enn vår 
vanlige kråke med grått og sort i fjærdrakten. Den 
langt vanligere gråsorte kråka får gjerne en blandet 
mottakelse, men kornkråka oppfattes litt «mere 
eksklusiv» og er som navnet tilsier en utpreget 
livsnyter av spillkorn i åkerlandskapet. Sjelden ser vi 
derfor kornkråka særlig høyt til fjells. 

Kornkråka er en fugleart i kråkefamilien. Dialektnavn 
er blåkråk, råk og ramnkråke. Svart med litt blålig 
glans, og fjærløst, grått hudparti rundt nebbroten. 
Det siste skiller den best fra svartkråka, og lyden 
er dypere enn hos kråke. Utbredt i store deler av 
Europa og Asia til Kina. Hekker som kolonihekker 
i Trøndelag (Rotvoll-området), Mjøs- distriktet og i 
Rogaland. Den norske bestanden teller trolig kun 
500 hekkende par. Kråka legger gjerne reirene 
ganske tett og fritt i høye løv- og bartrær. De 4–6 
blekgrønne eggene ruges av hunnen i 17–18 dager. 
Ungene forlater reiret i en alder av ca. 32 dager. 
Fuglene fra Trøndelag er overveiende standfugler, 
mens individene fra Mjøstraktene er trekkfugler 
som overvintrer i Mellom-Europa. Har du tid, 
stopp gjerne opp og legg merke til adferden hos 
kornkråkene, nokså sjeldne har de blitt også med 
en sårbar bestand i Trøndelag. 
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Turistforeningen har kjøpt og satt i drift en 
ny selvbetjent hytte i norddelen av fylket. 
Namdal turlag har ansvaret for hytta, som er et 
kjærkomment bidrag til turlagets aktiviteter. 

Skorovashøtta består av halvparten av en vertikal 
delt hytte. Mens Skorovas Gruber var i drift var det 
et bolighus. Skorovashøtta ligger på Myra, sentralt 
i Skorovas. Den ble bygd i 1952 og er godt ivaretatt.
Hytta har 8 sengeplasser og skal om kort tid 
utvides til 12 sengeplasser. Det er kjøkken, stue 
og gang i 1. etasje, samt innlagt vann, og har 
oppvaskmaskin og mikrobølgeovn (luksus). I andre 
etasje er det 3 soverom og bad med vannklosett og 
dusj.  I kjelleren blir det etter hvert dusj og vaske/
tørkerom. Hunden er velkommen til å bo i gangen, 
hvor det er tilrettelagt med hundebur. Hytta er 
godt utstyrt, og som selvbetjeningshytte er det 
selvfølgelig proviantlager.

SkoroVASHØTTA
Skorovashøtta ligger ved enden av T- merket 
løype fra Berg i Sanddøldalen – 38 km. Det er 
også T-merket lyper fra Skorovas om Øverste 
Nessåvatn, til Kroktjønna og videre ned Grøndalen 
til Fredrikhaugen. Dette er terreng for mange 
flotte turopplevelser, både sommer og vinter. 
Skorovasklumpen, Nesåklompen, Sæterdalen for 
å nevne noen.
Knut og Bjørg Ekker har påtatt seg å være 
hyttetilsyn.
Namdal Turlag og Nord-Trøndelag Turistforening 
ønsker turglade fjellfolk hjertelig velkommen til å 
benytte Skorovashøtta og de flotte omgivelsene i 
Skorvas.

GPS-koordinater: 0409890 – 7170126.

Bjørg Ekker, leder Namdal turlag

Foto: Astrid Johansen

Den nyeste turistforeningshytta i Nord-Trøndelag.

lØyPemerkINg
gjØr Seg Ikke SjØl

Om NTT i landsmålestokk er et lite fylkeslag, har vi 
like fullt et stort løypenett å vedlikeholde. Distansen 
som hvert år gås over med kvisthogst, rødmaling, 
røysreising, klopplegging og brubygging, tilsvarer 
strekningen fra kontoret i Stjørdal til Lillestrøm. Det 
legges anslagsvis ned over 1000 dugnadstimer på 
dette arbeidet. Enkelte år kan det blir det nærmere 
2000 timer. Det siste store merkeprosjektet er det 
Namdal turlag som har stått for. De har tilrettelagt 
for økt og trygg ferdsel i Geitfjellet med mer enn 40 
km nymerka løyper. 
Løypetilsynet organiseres av de enkelte turlaga. 
Nå er det i alt 35 personer som gjør den praktiske 
dugnadsinnsatsen for å vedlikeholde løypenettet. 
I tillegg står styrene i lokallaga og de ansatte på 
kontoret for en stor administrativ innsats, ikke 
minst for å skaffe inntekter som dekker de direkte 
utgiftene med merking og rydding. De sørger 
også for å ha alle tillatelser og avtaler i orden og 
arrangerer kurs og samlinger. 
Det er planer for nye og reviderte ruter i flere 
områder. Blant annet er det nedsatt en komite i 
Skarven turlag som skal se på nettet rundt den nye 
Stordalshytta. 
Medlemmer som kan tenke seg å delta på større 
enkeltdugnader, ta på seg fastere løypetilsyn 
eller delta på kurs, må gjerne ta kontakt med 
lokallagslederne eller kontoret på Stjørdal. 

Tekst: Anne Kjersti BakkenFoto: Gunnar Johansen
Alle foto: Gunnar JohansenAnne Kjersti Bakken
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Søndag 11. mai samlet Barnas Turlag Innherred 
i overkant av 120 deltagere til grottevandring i 
Tromsdalen. Turen var annonsert på facebook 
og i Levangeravisa en liten uke i forkant. Det ble 
en fantastisk dag både i grotta og i Svartfossen, 
i fint trøndervær. Stig Skjerve får en stor takk for 
super grotte-guiding! Han er godt kjent i området, 
og jobber blant annet som guide for Tromsdalen 
opplevelser. 

Vi valgte å dele familiene i to grupper. Den ene 
gruppen gikk rett til Svartfossen, og den andre til 
grotten. Ungene, og de av foreldrene som ønsket 
det, ble delt inn i grupper på 5 personer som i tur 
og orden fikk gå ned i grotten, og oppleve den 
underjordiske verdenen. Til glede for barna satt 
Turbo innerst i grotten, og tok imot de litt skep-
tiske, men veldig glade grottevandrerne fra 3,5 år 
og oppover. 

For mange var dette deres første tur inn i en 
grotte. Ekstra spennende ble det da alle skrudde 
av lommelyktene og det ble helt mørkt. Det å er-
fare hvor mørk, våt og skitten en grotte kan være, 
var også en ny opplevelse for de fleste. Svartfos-
sen ble også beskuet fra bunn til topp. Ungene 
storkoste seg på dette magiske stedet. Bålkaffe og 
matpause ble det også tid til ved elven. Noen val-
gte å spise matpakken sin mens de ventet i solen 
på å få gå inn i grotten. 

Vi synes det er utrolig hyggelig at barnefamili-
er fra hele Innherred er med oss på tur. Ekstra 
trivelig var det å se alle besteforeldrene som tok 
med barnebarna på grotteturen, og sammen fikk 
nye og fine naturopplevelser. 
Tusen takk for en fantastisk tur! 

Se http://www.tromsdalsopplevelser.no/ for mer 
informasjon om guiding i grottene i Tromsdalen. 

groTTeVANDrINg og lek VeD 
SVArTFoSSeN I TromSDAleN

Tekst og foto: Katrine Ingebrigtsen

VårTur oPP muNkSTIgeN

Hver vår, i slutten av mai, tar DNT ung Trøndelag 
turen til Fosen for å klatre den spektakulære 
Munkstigen. Turen arrangeres i samarbeid med 
Hindrum Fjordsenter, som stiller med utstyr og 
guide.
Munkstigen er Nord-Europas lengste klatresti, 
hele 950 meter. Turen er for ungdom fra 13 
til 26 år. Er du i normal fysisk form, og ønsker 
en utfordring i hverdagen med flott natur, er 
dette noe for deg. Utferden innebærer en litt 
annerledes måte å komme seg opp på ett fjell 
på. Klatringen tar normalt 3-5 timer og utsikten 
er ubeskrivelig.
Munkstigen er en type klatresti som internasjonalt 
kalles for Via Ferrata. Via ferrata er italiensk og 
betyr “iron road”, “jernsti” på norsk. Her i Norge 
omtales slike som “klatresti med wire”. Ved hjelp 
av klatresele og to slynger med karabiner følger 

vi wiren oppover. Hver gang man kommer til 
et festepunkt, klipper man først over den ene 
karabinen og så den neste. Dermed er man sikret 
hele tiden. Der det er bratt holder man i wiren. 
Noen vil derfor foretrekke å bruke hansker, og 
disse må en eventuelt ta med selv. Hindrum 
Fjordsenter leverer det utstyret vi trenger. 
Joggesko eller fjellsko fungerer fint som skotøy. 
Turen starter vanligvis på Pirterminalen for å ta 
hurtigbåten til Vanvikan. Derfra sykler vi ca. 5 
km til utgangspunktet for turen opp på Munken. 
Turleder vil introdusere utstyret og hvordan 
dette brukes før vi tar turen opp. Ned igjen er 
det lett gåing på sti, cirka 1,5 time, som imidlertid 
kan være litt fuktig. Vel nede sykler vi tilbake til 
Vanvikan og hurtigbåten. 
Bli med på vår neste fellestur til Munken!

med DNT ung Trøndelag

Foto: Inger Videm
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For et par år siden overtok NTT Branokhytta, fint 
beliggende der Heståa renner ut i Forra. Dette er tu-
ristforeningens eneste hytte i Levanger kommune, 
og den ligger cirka fem kilometer fra parkering-
splassen innerst i Heståsdalen. For å komme seg til 
hytta, kan en gå den 2 km lange stien til Roknesvol-
len, vade over Heståa og vandre et par km i myr-
landskap fram til hytta.
NTT ønsker å gjøre både hytta og området mer tilg-
jengelig, men samtidig tilrettelegge for en trygg og 
skånsom ferdsel. For å skåne myrene for ferdsel, 
søkte NTT i oktober 2013 om å merke den gamle 
kløvveien mot Grytesvollen, sørvest om Roknesvol-
len. 
Både Heståa og Forra har store deler av året stor 
vannføring, og det kan være både problematisk og 
risikabelt å vade elvene. Vadetau over Heståa er 
ikke tilstrekkelig sikringsmiddel, og NTT ønsker der-
for å bygge bru over elva.
Vi søkte derfor om få å bygge bru over Forra for å 
gi turgåere muligheter for trygt å kunne benytte seg 
av de flotte turmulighetene fra både Vigden og Vulu.

Sommeren 2013 hadde NTT felles befaring i områ-
det sammen med bl.a. representanter for Fylkes-
mannens miljøvernavdeling, Statens naturoppsyn 
og Reinsjø Statsallmenning. Vi har hatt møte med 
Feren reinbeitedistrikt som støtter vårt forslag om 
bruer og plassering av disse.
I svarbrev av 17. januar d.å. meldte Fylkesmannen 
fra om at han ikke gir dispensasjon til bygging av 
to bruer i Øvre Forra naturreservat. Begrunnelsen 
er at vilkårene for å kunne gi tillatelse etter natur-
mangfoldloven ikke er oppfylt, siden tiltaket ville ha 
ført til negativ påvirkning av verneverdiene og ikke 
vært i tråd med vernevedtakets formål.

Fylkesmannens vurdering.
Her heter det blant annet at de to bruene ville ha 
gitt en sterk kanaliseringseffekt på ferdselen i om-

rådet, noe som isolert sett hadde vært gunstig. Men 
Fylkesmannen mener også at bruene vil kunne lede 
langt flere besøkende både til å bruke Branokhytta, 
og til å krysse grensa mellom Levanger og Stjørdal 
på dette punktet. Dette vil medføre behov for ytter-
ligere tilrettelegging over myrer som til nå har un-
ngått ferdsel av betydning.
Ei bru over Forra som åpner for ferdsel sørover, 
vil derfor kreve at en finner fram til nye skitraséer, 
og at det klopplegges over fuktige partier, gjerne i 
forkant av ferdselsøkningen. Ei bru over Heståa 
vil kunne åpne for ferdsel i retning Skillingmyrene 
som kanskje er det aller mest sårbare området med 
tanke på fuglelivet.

Selv om tiltaket er godt planlagt, mener Fylkesman-
nen at den forventede økte ferdselen, og sannsyn-
lig videre tilrettelegginger som en konsekvens, gjør 
det vanskelig å ta tilstrekkelig hensyn til vernever-
diene. Ferdselsøkningen vil bli en tilleggsbelastning 
for fuglelivet og påvirke myrer som i dag er uten 
tråkkskader og tilrettelegginger.

B r u e r  o V e r  F o r r A  o g  H e S T å A
NTT har klaget fylkesmannens vedtak inn for Miljø-
direktoratet
Klagen, som ble sendt i brev av 27. februar, be-
grunnes med følgende:
• I tidligere tider ble det drevet både tømmerdrift, 
seterdrift, reindrift, fjellslått m.m. Det er, og vil fort-
satt være, ferdsel i Øvre Forra av tradisjonell fri-
luftskarakter som jakt, fiske, bærplukking, tur- og 
skigåing, fuglekikking m.m.
• I Fylkesmannens brev og i utkastet til forvaltning-
splan heter det at i et så mye brukt friluftsområde 
som Øvre Forra, er det viktig både med kanalisert 
ferdsel og tilrettelegginger, slik at presset på na-
turen og de sårbare myrområdene reduseres.
I utkastet til forvaltningsplan heter det også: ” Til-
rettelegginger og kanalisering av ferdsel skal bidra 
til bruk av området samtidig som hensynet til 
naturverdiene ivaretas.” 
Nettopp derfor mener NTT at en kanalisering av 
ferdselen på en trygg og naturvennlig måte vil 
være viktig for å ivareta verneområdet og unngå 
tilleggsbelastninger for fuglelivet og på myrene.
• I Øvre Forra naturreservat er det ikke ferdsels-

forbud, og for at brukerne av området skal ha til-
strekkelig kunnskap og opptre både ansvarsfullt og 
naturvennlig, er det nødvendig med tilrettelegging.
• Tiltak som å stenge både hytta og bruene i period-
er som er ekstra sårbare, som for eksempel i hek-
keperioden, er noe vi stiller oss positive til å se på 
sammen med forvaltningsmyndigheten.
• At bygging av bruer vil føre til økt trafikk over Skill-
ingmyrene og til Fersdalen, oppfattes som lite real-
istisk. Dette er områder langt til sides for en tursti, 
over de omsøkte bruene og videre forbi Vigdvatnet 
og ned til Forradalen.
• NTT mener det er viktig å komme i gang med til-
retteleggigen før det blir mye tråkk på myrene. Ved 
å vedta ikke å tilrettelegge øker risikoen for ferdsel i 
de myrdragene dette ikke er ønskelig.
• At det legges mer til rette slik at ferdselen kana-
liseres på en naturvennlig og trygg måte, mener vi 
må være i tråd med verneformålet. 

Miljødirektoratets svar
Ved bladets utgivelse har NTT ikke mottatt svar fra 
MD på klagen.

Tekst: Arvid Vada Alle foto: Helge Storaa
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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-stjordal.no 

www.mokk.no

Søndag 6.april arrangerte NTT Fjellsport sin årlige 
innføringstur i topptur ved Storulvån i Sverige. Målet 
er å gi deltakerne erfaring, kunnskap og innsikt i det 
å ferdes i bratt terreng med ski.
Toppturer har blitt mer og mer populært de siste 
årene. Utstyret har bidratt til at folk beveger seg i 
langt brattere terreng enn tidligere. Dessverre har 
antall døde i snøskred i forbindelse med toppturer 
samtidig økt kraftig de siste årene. I dag kan man 
gå i butikken og bla opp tusenlappene, så er man 
toppturutøver. Det blir ofte et gap mellom utstyret 
og erfaringen, så vi ønsker å gi deltakerne et 
erfaringsgrunnlag som gjøre dem i stand til å utøve 
toppturer på en trygg og hensiktsmessig måte.
Vi hadde en strålende dag i fjellet. Vindstille og 
sol fra skyfri himmel satte standarden allerede fra 
starten av. Det var ypperlige forhold for læring i 
fjellet. Det har vært en snøfattig vinter i Midt-Norge 
med mye vind, så forholdene har vært dårlige flere 
steder. Heldigvis for oss så hadde det kommet 
noen centimeter nysnø slik at forholdene var 
overraskende gode, tross alt.
Utfordringene kan være mange på topptur. Man kan 
gå seg bort, det kan bli mørkt, og man kan skade seg. 
Den største utfordringen som mange tenker på når 
det kommer til toppturer, er snøskred. Vi mennesker 
er jokeren i denne sammenheng. Med dette menes 
at det er vi som ofte er den utløsende faktoren for 
at det går skred. Et snøskred kan oppstå både på 
turen opp og under nedkjøringen, så det er viktig 
å kjenne til faretegnene og underveisvurderingene.
Under denne turen hadde vi et sterkt fokus på 
sistnevnte. Vi hadde opplæring i bruk av sender/
mottaker og kameratredning, noe deltakerne satte 
stor pris på. Det er liten vits å dra på topptur med 
full snøskredutrustning, uten å kunne bruke det. 

Skulle det gå et skred 
blir det ofte en kamp 
mot klokka, så da må 
man kjenne utstyret og 
være rask i drillen. Det 
skal i utgangspunktet 
være unødig å få bruk 
for skredutstyret om 
man er i stand til å 
vurdere riktig. Det 
handler ganske enkelt 
om å kjenne sin egen 
besøkelsestid i fjellet. 
Å gå på topptur kan 
være skremmende for 
mange. Man skal ikke 

glemme naturopplevelsen det kan gi, og ikke minst 
det sosiale aspektet. Det sitter mye ulik kompetanse 
innad i gruppa, så når deltakerne byr på seg selv, 
oppstår mye god læring. Vi som var på tur ble veldig 
godt kjent og latteren satt løst hele dagen. Det er 
lite som kan måle seg med flotte nedkjøringer, 
fantastisk utsikt og ei trivelig turgruppe! Vi besteg 
både Sönner Tvärråklumpen og Getryggen, så det 
ble en lang dag. Vel nede på Storulvån Fjällstasjon, 
avsluttet vi med teori, evaluering og en varm kopp 
kakao.
Til neste år vil vi sette opp en innføringstur i alpint/
telemark i tillegg til innføring i topptur. Begrunnelsen 
for dette er at mange har nytt utstyr som de ønsker 
å bli kjent med, mens andre kanskje ønsker å få 
bedret skiferdighetene for å danne grunnlaget for 
topptursesongen.
NTT fjellsport hadde ytterligere tre toppturhelger på 
programmet i vinter. Turen til Helgeland, nærmere 
bestemt Mo i Rana, ble arrangert siste helga i april. 
Høgtuva og Snøfjellet ble besteget. Turen bød på 
flott skikjøring i fantastisk natur. Vi fikk også følge 
med journalist og fotograf Sindre Thoresen Lønnes 
fra Fjell og Vidde. Mange hundre bilder ble knipset 
og forhåpentligvis blir det noen blinkskudd som vil 
friste flere til å bli med oss på toppturer. 
Vi i NTT fjellsport ønsker å gi deg en positiv 
naturopplevelse og trygg ferdsel i fjellet. I tillegg 
arbeider vi for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv. 
Alle turene blir lagt opp etter gruppas forutsetninger, 
vær og føreforhold. Ta på deg solkrem, smilet og bli 
med oss på tur!

Naturvennlig hilsen Martin, NTT fjellsport.

BrATT SkIkjØrINg 
meD NTT FjellSPorT

Foto: Nina Pettersen
Martin Jensen på topptur i Romsdalen
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Hegra Bensinstasjon AS

tlf 74 83 19 60
	  
	   Vi har gass:)

	    
- 370 ansatte
- Omsetning på 1,7 mrd NOK
- Produkt standard- og forbedret avispapir
- Eksportandel 80%

Ved hjelp av fornybare ressurser, elektrisk kraft 
og vann, foredler Norske Skog Skogn AS tømmer 
og returpapir til et kvalitetsprodukt som brukes 
over store deler av verden. Ringvirkningen 
av bedriften er store. For hver arbeidsplass 
ved Norske Skog Skogn AS skapes det rundt 
to arbeidsplasser hos våre leverandører og i 
servicenæringene i Midt-Norge.

norske skog skogn as, 7620 skogn
tlf: 74 08 70 00    Fax 74 08 71 09

Skogn
– skaper ringvirkninger

www.viken-regnskap.no



32 Naturopplevelser for livet

Hold deg oppdatert på www.nt-tur.no

Foto: Johan Austeen

REKLA
M
EBAN

KEN
.CO

M


