TUR 16 Ekkertinden, 1189 moh

Opplev Trollheimens
svar på Preikestolen
Visste du at Trollheimen også har en «preikestol»? Den heter Ekkertinden, er
dobbelt så høy som nasjonalikonet Preikestolen og stuper 1000 meter rett ned i
Sunndalen. Ingen spasertur i stiletthæler dette. Ekkertinden er for dem som liker å
bestige 1000 høydemetre på sine turer og lar seg begeistre av kontrastene i bratt
norsk natur. Toppturen kan man starte enten fra Vollan gård eller Gjøra kirke. Det
passer fint med overnatting på Vollasetra, og man kan gjerne kombinere disse to
turene som en rundtur. Turen til Ekkertinden kan også kombineres med en lengre
tur videre mot Bårdsgarden, Innerdalen, Vassendsetra og Gjevillvassdalen.
TEKST: JONNY REMMEREIT

n TUR 16A: EKKERTINDEN VIA VOLLASETRA
Ved Vollan gård er det en liten
parkeringsplass med p-avgift med kontant
betaling. Følg merkastien som går opp langs
den gamle seterveien mot Vollasetra. Den
starter på oversiden av p-plassen. Stien er
bratt, og det kan bli glatt etter regnvær.
Etter en god arbeidsøkt dukker Vollasetra
turisthytte opp som en åpenbaring på
760 moh i et vakkert kulturlandskap på
kanten av Sunndalen og ved inngangen til
Trollheimen.
Turen opp til Vollasetra passer det å ta
samme dagen som man reiser. Overnatting
på denne vakre seterstølen anbefales. Det
kommer til å gi minner for livet.
Vollasetra ble bygd i 1860, og det var setring
der for Vollan gård fram til 1954 da de
flyttet til Langbakksetra. Kristiansund og
Nordmøre Turistforening tok over anlegget
og startet i 1996 med restaurering av
bygningene. Vollasetra hadde offisiell åpning
som selvbetjent turisthytte september 2000.
Restaureringsarbeidet er gjort på en slik
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TURFAKTA
Rute: Delvis merket sti
Lengde: 9,4 km t/r
Gangtid: 5 timer t/r
Samlet stigning: 985 meter
Luftighet: Ingen luftige passasjer
Bratthet: Ingen klyving

nordsida. Her kommer også stien opp fra
Gjøra kirke, for de som følger den. Herfra
følger man terrenget på nordsida av dalen
i sørvestlig retning. Hele turen har så langt
gått i et terreng uten lufteksponering. Det er
derfor noe overraskende når man plutselig
befinner seg på toppen av Ekkertinden 1189
moh og opplever et nesten 1000 meter
stup rett ned til gårdene i dalbunnen i
Sunndalen. Hold god avstand til kantene.
Enkelte steder er det løs mose helt frampå
kanten av stupet.

Adkomst: Kjør E6 til
Oppdal og følg Fv 70
mot Sunndal. Parker ved
Vollan gård ved Gjøra i
Øvre Sunndal.
Overnatting:
Vollasetra, KNT
Kart:
Turkart Trollheimen 1:50 000

Spesielle utfordringer: Hold avstand til kanten av
topplatået!

måte at bygningenes opprinnelige funksjon
utgjør en vesentlig del av dagens atmosfære.
Turisthytta fremstår som et seteranlegg
bestående av fire bygninger; Selet med 2
sengeplasser, stue og kjøkken, Eldhuset med
6 sengeplasser, Øyabua med 3 sengeplasser
og Fjøset med 12 sengeplasser. Det er
kokeplass i Selet, Eldhuset og Øyabua.
Fra Vollasetra følger man stien som går ut
på baksida av setra. Følg denne en knapp
100-meter hvor man krysser en liten
bekk. Her tar man av til venstre og inn på
en noe utydelig og umerket sti som fører
deg oppover til Litlhøa som passeres på
Fra Ekkertind stuper det 1000 meter ned i Sunndalen. Foto: Jonny Remmereit

137

Ekkertinden er dobbelt så høy som nasjonalsymbolet Preikestolen. Foto: Irmelinn Remmereit
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n TUR 16B: EKKERTINDEN VIA GJØRA
Det er også mulig å nå Ekkertinden ved
å gå opp fra Gjøra kirke litt lengre sør for
Vollan gård. Herfra går man nordover
langs veien og følger stien som går på
østsiden av Fv 70. Like etter at du har
krysset under kraftlinja tar man av til
venstre ved skiltet som forteller deg at du
nå går inn i ett verneområde med ekstrem
tørr kalkfuruskog. Etter hvert møter du
på furutrær som er så mektige at de i seg
selv er verdt denne turen. Stien fører
deg opp til Gjørashaugen. Her får du det
første møtet med Ekkertinden. Et møte
som gjør inntrykk på de fleste. Herfra blir
stien vesentlig mindre, og etter hvert som

du forlater tregrensa blir stien utydelig,
og den er vanskelig å følge i ulike partier.
Denne turen er mye brattere enn å gå opp
fra Vollan gård, den er også noe luftigere,
men det er ingen partier som skulle skape
vansker selv for dem som er relativt svak for
høyder. Men vær likevel obs om man har
med barn eller hund. På et par steder går
stien bare en meter fra stupbratte skrenter.
Her kan man trygt passere ved å trekke seg
lengre inn på ryggen uten problemer. Det
krever også at man leser terrenget og kartet
på vei opp. Jo lengre opp man kommer,
desto mektigere fremstår Ekkertinden.
I siste del av turen er det mulig ta seg rett
opp til topplatået fra østlig retning, men da

grenser det mot lett klyving enkelte steder.
Det tryggest er nok å følge stien mot Litlhøa
og dreie vestover mot topplatået.
Returen kan tas samme vei eller du kan
velge å ta den som en rundtur ved å følge
stien ned til Vollasetra og gå seterveien ned
til Vollan gård og følge veien ned til Gjøra
kirke, eller omvendt.
Adkomst: Kjør E6 til Oppdal og følg Fv 70
mot Sunndal. Parker ved Gjøra kirke i Øvre
Sunndal.
Kart: Turkart Trollheimen 1:50 000

TURFAKTA
Merking: Umerket sti
Lengde: 9,2 km t/r
Gangtid: 5 timer t/r
Samlet stigning: 990 meter
Luftighet: Få luftige passasjer
Bratthet: Ingen klyving
Spesielle utfordringer: Hold avstand til kanten
av topplatået.

På turen opp fra Gjøra er det bratt,
og nærheten til Ekkertind er mektig.
Foto: Jonny Remmereit
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TUR 17

Knubben 680 moh, Leirtinden 760 moh, Jurtinden 857 moh, Skarven 896 moh

Tustnastabban dobbel ryggvandring på kysten
Fjellryggene Tustnastabban ruver godt i dette vakre kystlandskapet, og disse
karakteristiske «stabbene» kan man se fra de fleste toppene i Trollheimen når
man speider mot kysten. Turen går over to rygger med fem toppunkter som ligger
mellom fem og ni hundre meter. Med havet tett på, bratte stup og fine rygger
byr denne turen på fantastiske kontraster. Selv om det er luftige partier, kan disse
unngås ved å trekke litt lengre inn på ryggen, men det er bratt med noe klyving
opp ryggen til Skarven.
TEKST OG FOTO: JONNY REMMEREIT

TURFAKTA
Rute: Delvis merket sti
Lengde: 19 km
Gangtid: 8 timer
Samlet stigning: 1253 meter
Luftighet: Få luftige passasjer
Bratthet: Noe klyving opp til Skarven

Utsikt fra Skarven mot Jørenvågsalen.
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Turen starter fra p-plassen ved den store
masta Barskaret via Vettalia. Stien går i
delvis våt myr forbi Vettalivatnet, men etter
hvert som man passerer kote 300, gir myra
mer og mer tapt mot det golde og steinete
landskapet. De blaute partiene glemmes
fort etter hvert som utsikten kommer
til syne. En utsikt som blir mer og mer
imponerende utover på hele turen. Første

og Dyrkolgrova 469 moh

topp er Knubben, eller Storlitinden som den
også heter. Det relativt snille landskapet
vi har gått i opp hit til 680 moh, endrer nå
brått karakter. Her er det juv, skard og bratte
fjellsider som stuper rett ned omkranset av
hav på alle kanter. Gå ikke for langt fram på
kantene her oppe.
Stien går videre med spektakulær utsikt
nedover bandet og framover ryggen til
Leirtinden på 760 moh. Framover her er
det stupbratt på venstre side (øst), men
man trenger ikke gå helt ute på kanten.
Dette kan man lett tilpasse selv, ettersom
ryggen er bred innover på høyre side
(vest). Videre stiger man jevnt opp til
Jurtinden/Jørenvågsalen 857 moh som
også er det høyeste punktet på den første
ryggvandringen. Denne turen anbefales å gå
på godværsdager, og man må være forberedt
på at havskodda brått kan dukke opp og
gjøre denne turen krevende. Stien er ikke
spesielt godt merket, og det er lite varder
som er brukt til merking.

Stien ned fra Jørenvågsalen slynger seg fint
langs eggen ned til passet hvor man krysser
turistruta fra Trollstua til Gullsteinvollen.
Nå starter turens bratteste parti med fire
hundre meter stigning i bratt terreng med
perioder med klyving oppover eggen. Dette
blir ei arbeidsøkt som for mange vil oppleves
som spennende. Det er all grunn til å ta
seg tid til å nyte den mektige utsikten mot
fjorden og Jørenvågsalen. Etter hvert flater
terrenget ut, og det blir en lettgått vandring
fram til toppunktet Skarven, som er turens
høyeste punkt, med sine 896 moh. Nå har
også utsikten til Stabben og Ingerbergsalen
kommet til syne i øst. Vi skal nøye oss med å
nyte utsikten dit på denne turen mens vi går
nedover den brede ryggen mot Dyrkollgrova
469 moh.
Etter hvert møter vi på stidelet som går til
Gullsteinvollen og Gullstein. Vi tar av og
følger rødmerket rute ned til turisthytta.
Videre langs rødmerket setervei, ta av inn
på stien til venstre ved skiltet Leira. Denne
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n TURALTERNATIV
Det er et godt alternativ å dele opp denne
turen i to etapper med overnatting på den
selvbetjente Gullsteinvollen turisthytte.
På vei ned fra Jørenvågsalen møter man på
turistruta fra Trollstua og følger den ned til
Gullsteinvollen. Det er noe blaut myr utover
dalen. Neste dag følger man samme sti 3 km
opp til passet og videre over Skarven. Dag 1
blir på 11 km og dag 2 på 10 km.
Adkomst: Fra Trondheim følger du E 6
sørover til Klett og vider E 39 til over
Søvasskjølen til Hennset i Halsa. Ferge til
Arasvika og vider langs Fv 682 hvor man tar

av til venstre langs Fv 680 ved Foldfjorden.
I det du passerer avkjørselen til Smøla ser
du ei høy mast som ligger inntil veien og
ruver godt i landskapet før du kommer til
Leira. P-plassen er på motsatt side av veien,
rett før masta. Det er også mulig å kjøre
om Kyrkseterøra og Aure, eller ferge fra
Kristiansund.
Overnatting: Gullsteinvollen, selvbetjent
DNT-hytte
Kart: Norgeserien 1:50 000 Kristiansund
10083 og Smøla 10088

fører deg inn på grusveien som leder deg
tilbake til veg 680. Ta til venstre og følg
hovedveien 200 meter og du er tilbake ved
turens startpunkt.

På vei ned ryggen fra Jurtinden mot Skarven.
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