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SKITURER I STORLIDALEN

Grunnet Statens Kartverk sine spesielle særbestemmelser, er dette heftet er kun til privat bruk.

Storlidalen har med sin beliggenhet i de sørvestligste deler av Trollheimen en svært variert og 
interessant natur som gir meget gode muligheter for varierte og flotte skiturer. Dalen danner et 
skille mellom en østlandspreget fjelltopografi i de østligste partier og en alpint preget dramatisk 
vestlandsnatur i vest. Høydeforskjellene er store, de fleste av Trollheimens topper over 1600 moh
er tilgjengelige fra Storlidalen. Noen av de flotteste turene går i tildels bratt terreng hvor det kan 
være stor fare for ras i rasfarlige perioder. Dersom man ikke er kjent med snøforholdene, bør man
holde seg til opplagt sikre områder, evt. søke råd hos lokalkjente. Arnt Vasli på Bårdsgarden, tlf. 
72 42 37 15, er antagelig den som kjenner forholdene i Storlidalen best. Områdene rundt 
Storlidalen byr ikke bare på bratte toppturer. Det er mulig å gå en mengde lettere turer som egner 
seg godt for både barn og voksne. Flere av de barnevennlige turene kan skilte med svært flotte 
utsyn mot omkringliggende fjell.

Værmessig er området omkring Storlidalen preget av en blanding av innlands- og vestlands-
klima. Vind fra vest til nordvest gir dårligst vær. Sørvesten stopper ofte mot Romsdals- og 
Sunndalsfjella, så denne vindretningen kan gi flott vær. Østlige vinder gir som oftest pent vær 
som for resten av Vestlandet og Trøndelag, men området kan være noe utsatt ved sterk vind fra 
sørøst. Sammenlignet med enkelte andre høyfjellsområder i Norge er likevel områdene rundt 
Storlidalen relativt lite utsatt ved uvær. Ved plutselig uvær kan man i de aller fleste tilfeller ta seg
ned i relativt lune daler og følge disse tilbake til Storlidalen.
 
Det følgende er noen forslag til skiturer i områdene rundt Storlidalen. Turene er av svært 
forskjellig karakter, noen er krevende toppturer, andre er familieturer som egner seg godt for 
barn. Foruten de beskrevne turene, er det et utall av muligheter i Storlidalen og områdene rundt. 
Ta kart og fantasien i bruk og planlegg dine egne turer.

Trondheim
3/10-01

Stig Bakke
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VESTOVER, UTGANGSPUNKT MESKARDET

Storli - Meskardet

Meskardet danner skillet mellom Storlidalen og Innerdalen. Nærkontakten med Innerdalen og 
Innerdalsfjella er imponerende, og kontrasten er stor mellom de runde avslepne terrengformene 
østover og den mer alpine vestlandsnaturen vestover. Meskardet er et flott turmål i seg selv, men 
også et glimrende utgangspunkt for skiturer i de østligste av Innerdalsfjella. 

1. Fra Storli følg anleggsveien til Tovatna. Sving sør om Tovatna og fortsett videre vestover på 
skrå oppover til Meskardet. 

Alternative ruter

2. Fra Storli ta rett vestover over jordene, kryss over Lona og fortsett vestover myrdragene langs 
Kjela til anleggsveien til Tovatna. 

3. Fra Storli ta sørvestover opp skiløypa forbi Gråhøa. Fortsett vestover mellom Nonshøa og 
Gråhøa og videre inn Tovhaugan og opp til Meskardet.

4. Fra Storli ta sørvestover over Lona. Fortsett vestover langs TTs sommerløype nord for Gråhøa 
og videre inn Tovhaugan og opp til Meskardet.

5. Fra østenden av Tovatna gå rett vestover over isen på Tovatna til restene etter Åkersætra. 
Fortsett herfra videre vestover opp dalen til Meskardet.
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Slangelifjellet (1486 moh), (Grinaren, ca. 1530 moh)

Slangelifjellet er det østligste fjellet på ryggen mellom Todalen og Innerdalen/Langvatnet. Fra øst
er fjellet en bred og slak, lett bølgende rygg, men nordøstveggen faller bratt ned i 
Gammelsæterdalen, og nordvest for Slangelifjellet har store brebotner gravd seg inn slik at 
fjellryggen nesten er delt av enkelte steder.

1. Lett tur. Fra Meskardet ta nordvestover og oppover den brede ryggen mot Slangelifjellet. 
Ryggen er lang og slak med enkelte små platåer. Vel oppe på den flate toppen har man 
panoramautsikt mot Innerdalsfjella og det meste av Trollheimen. 

Alternative ruter

2. Gå inn til odden som stikker ut fra ca. midten av Langevatnets nordside, ta av rett nordover 
herfra og opp til de nordvestlige deler av Slangelifjellet, fortsett sørøstover opp ryggen til toppen.

Grinaren

3. Fra Slangelifjell kan en fortsette vestover ryggen mellom Langevatnet og Grinarvatna til 
Grinaren. Noen små passasjer kan være litt bratte og smale, men utsikten mot Innerdalsfjella gjør 
hele denne ryggturen til en ren fornøyelse.
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Kringlehøa (1498 moh)

Kringlehøa står opp som en smal, frittliggende rygg mellom Langvatnet i nord og Innerdalen i 
sør, den danner Innerdalsportens nordpillar. Toppryggen utgjør nærmest et platå, mens fjellsidene
er relativt bratte på alle sider. Spesielt er sørveggen dramatisk med omtrent 900 m fall rett ned i 
Innerdalen. Utsikten mot Norges vakreste dal med omkringliggende fjell er fantastisk. Utsikten 
østover mot Tovatna, Storlidalen og Gjevilvassdalen er også flott.

1. Tildels bratt tur. Denne turen må ikke gåes i rasfarlige perioder, utpå vårparten bør en spesielt 
unngå nordsiden av Kringlehøa tidlig om morgenen når sola skinner her. Fra Meskardet gå nord 
om Kringlehøa mot Langevatnet. Gå sør for Langevatnet i et relativt flatt parti her på ca. 1040 
moh, vent med å ta av vest-sørvestover opp nordsiden av Kringlehøa til det flate partiet avsluttes 
ned mot Langevatnet. Ta på skrå vest-sørvestover opp det slakeste partiet i den bratte nordsiden 
av Kringlehøa, evt. med skiene på sekken, og fortsett oppover til det laveste punktet på ryggen 
mellom det to toppene. Fortsett videre vestover slakt opp ryggen til den høyeste vestligste toppen.
Utsikten herfra ned i Innerdalen er formidabel. En tur bortom den østligste toppen (1466 moh) 
hører med før en svinger seg ned tilbake samme veien.

Alternativ rute

2. Gå nord om Kringlehøa på Langevatnet og sving sørover på vestsiden av Kringlehøa og opp i 
skardet mot Reindalskammen. Langevatnet er regulert, så vær oppmerksom på at det til tider kan 
være store sprekker i isen langs land. Gå østover opp ryggen til Kringlehøas vest-topp. Det er 
tildels svært bratt også opp her, men vanligvis finner man fast grunn opp denne ryggen. Skiene 
tas helst på sekken opp her, hvis man skal ned samme veien, kan skiene settes igjen i skardet.
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Reindalskammen (1275 moh)

Fjellet har fått navnet etter Reindalen som ligger nord for fjellet, og er en flott rygg i hjertet av 
Innerdalen med stupbratt sørvegg, men lett tilgjengelig spesielt fra øst.  Reindalskammens 
moderate høyde kombinert med nærkontakt mot Innerdalen og omkringliggende fjell gjør at 
utsikten er overveldende.

1. Relativt lang tur. Fra Meskardet gå nord om Kringlehøa og fortsett vest-nordvestover på 
Langevatnet. Sving sørover på vestsiden av Kringlehøa og opp i skardet mot Reindalskammen. 
Langevatnet er regulert, så vær oppmerksom på at det til tider kan være store sprekker i isen 
langs land. Fortsett nord-nordvestover opp den småkuperte Reindalskammen til toppen med 
utsikt og nærkontakt til Innerdalsfjella. 

Alternativ rute

2. Fortsett vest-nordvestover helt til enden av Langevatnet og ta vestover opp i dalsøkket vest for 
den ryggen som danner demningen til Langvatnet, det øverste stykket opp til toppen er relativt 
bratt.
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Såtbakkollen,Tåga (1840 moh) (Navarnebba 1662 moh)

Såtbakkollen er med sine 1840 moh det nest høyeste fjellet i Trollheimen. Fra Sunndalen ser 
fjellet ut som en avrundet kolle, ellers er fjellet en smal nord-sør-gående rygg som går over i et 
platå mot nord. Selve toppen, også kalt Tåga, ligger lengst mot nord på dette platået. Nord for 
toppen deler fjellet seg i to kvasse rygger, den vestligste går ned til Tårnfjellet og Innerdalstårnet.
Utsikten fra toppen er flott i alle retninger. Mot vest dominerer Trollaryggen og Vinnufjellet, mot
nord og nordvest er det et luftig utsyn over Innerdalen, mot øst dominerer Storsalen og 
Navarnebba, mot sør ser man Dovrefjell, Skrymtheimen og Sunndalsfjella.

1. Lang, tung og tildels luftig tur, normalt er dette en todagers tur, men den kan gåes på en lang 
dag under gunstige føreforhold. Fra Meskardet fortsett vestover ned gjennom Innerdalsporten 
nesten ned til Falesætra i Innerdalen. Ta av sørover relativt bratt oppover til Tverrådalen og 
fortsett innover dalen frem mot Sunndalen. Fra ca. 1000m-koten sving vestover opp rundt 
sørenden av Såtbakkollen og fortsett videre nordover langs kanten mot Giklingdalen. Gå ikke opp
på den sørligste toppen (bare hvis du har lyst), men gå max opp til 1500m-koten og forsøk å 
holde høyden nordover inn i den sørligste botnen, videre forbi denne og inn i neste botnen, skrå 
herfra nordøstover relativt bratt opp til hakket i Såtbakkoll-ryggen. Fortsett nordover opp dette 
hakket, med skiene på sekken, og inn på den til å begynne med smale, men etterhvert brede 
Såtbakkoll-ryggen nordover helt til toppen (Tåga).
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Alternative ruter 
2. Fra Meskardet gå over bandet mellom Østre Somrungnebba og Storsalen, videre i sørvestlig 
retning over Store Somrungvatn og vestover sør om Storsalen forbi Lille Somrungvatn via 
Smørklimpen til Tverrådalen. Herfra kan rute 1. følges, eller en kan ta opp i Navardalen forbi det 
første vatnet og nord-nordvestover på skrå opp Såtbakkollens østside til rett under det største 
skardet i Såtbakkoll-ryggen. Ta vestover rett opp til dette skardet og fortsett videre nordover til 
toppen som for rute 1.

3. Fra Meskardet gå over Storsalens stortopp, evt. ta opp snørenna midt på Storsalens østside ved 
spesielt gode snøforhold, og fortsett ned i Tverrådalen derfra. Denne ruta gir flere høydemeter, 
men utpå vårparten kan skiføret være elendig nede i Innerdalen, og da kan det være lettere å gå 
her.

4. Navarnebba (1662 moh) er tilgjengelig fra Navardalen ved gunstige snøforhold. Gå inn 
Navardalen til vannskillet og finn en gunstig rute opp Navarnebbas vestligste hjørne. 
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Storsalen, Storsomrungnebba (1798 moh)

Sett fra Storlidalen har fjellet en sadelprofil. Siden fjellet øst for Trollheimshytta (mellom Snota 
og Neådalssnota) heter Salen (1430 moh), er det rett og rimelig at vårt fjell heter Storsalen. 
Storsalen er et mangfoldig og interessant fjellmassiv som utgjør Innerdalsportens sørlige pillar. 
Storsalens topp-platåer viser rester etter et svakt bølgende terreng (peneplan) fra før siste istid, 
mens istiden har gravd ut både Innerdalen, Sunndalen og Tverrådalen i tillegg til botner på alle 
sider slik at Storsalmassivet nå består av en kombinasjon av loddrette vegger, spisse rygger, 
imponerende botner, flate platåer og spisse topper. Spesielt er nordveggen imponerende med over
1100 m fall nesten loddrett ned i Innerdalen. På begge sider av den sørøstligste utløperen av 
Stortoppen er det loddrette vegger. Stortoppen er 1798 moh, nordtoppen er 1720 moh, og de to 
toppene i Litjsomrungnebba er 1704 og 1662 moh. Fra Stortoppen kan hele Trollheimen og 
Dovre/Skrymtheimen beskues. Langt mot sør kan man i klar sikt se både Galdhøpigg-massivet, 
Storgjuvtinden og Skardstind i Jotunheimen. Utsiktsmessig stiller imidlertid Storsalens nordtopp i
en egen klasse. Etter fleres mening overgår utsikten herfra ned i Innerdalen til og med utsikten fra
Kringlehøa.

Alle skiturer på Storsalen krever godt kjennskap til snøforholdene, de bør ikke gåes i rasfarlige 
perioder. 

1. Forholdsvis lett tur, noen bratte og luftige partier. Fra Meskardet ta sørvestover, hold høyden 
sør om Meskardvatnet og sving vestover slakt oppover innunder Østre Somrungnebba. Hold øye 
med eventuelle fonner på toppen av Somrungnebba, hold god avstand til de bratteste partiene. 
Sving videre sørover rundt vestsiden av Østre Somrungnebba, sør om en liten haug (1210 moh), 
og inn i botnen mellom Somrungnebba, "Sukkertoppen" (høyeste toppen i Østre Somrungnebba) 
og "Pyramiden" (østgående pyramideformet rygg rett øst for og 100 m lavere enn stortoppen) på 
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Storsalen.  Ta opp i retning sør-sørøst mot "Sukkertoppen" og sving inn på bandet mellom denne 
og "Pyramiden"s sørøstrygg. Følg sørøstryggen oppover til det er på tide å ta skiene på sekken. 
Dersom man skal tilbake ned ryggen etter toppturen, kan skiene settes igjen her. Følg ryggen 
videre oppover til toppen av "Pyramiden", her er det tildels bratt og luftig. I følge klatreguiden 
for Innerdalen har ryggens bratteste parti vanskelighetsgrad 2+. Fra toppen av "Pyramiden" kan 
den dramatiske utsikten beundres før turen fortsetter bortover "mønet" mot foten av den siste 
stigningen mot stortoppen på Storsalen. Fra "Pyramiden" ser denne stigningen bratt og dramatisk 
ut, men turens bratteste partiet er allerede forsert opp ryggen mot "Pyramiden". Fortsett bratt 
oppover, gjerne med skiene på sekken, med et luftig stup til venstre, men det er relativt lett å gå 
opp her, og utsynet i alle retninger er storslått. Helt øverst ligger det av og til ei lita fonn, men den
er vanligvis lett å forsere og brått er man oppe på selve stortoppen som utgjør et ganske stort 
platå.  Etter beundring av utsikten anbefales et besøk på nordtoppen. For å komme dit svinger 
man seg ned nordover til det laveste punktet på "sadelen" og fortsetter videre oppover mot 
nordtoppen. Denne toppen er en øst-vest-gående rygg og utsynet utover Innerdalen kommer brått 
på, men det sitter garantert lenge fast i minnet. 

Alternative ruter

2. Fra bandet mellom "Sukkertoppen" og "Pyramiden" skrå sørvestover ned forbi 
Storsomrungvatnet og fortsett oppover det slakeste partiet  i retning de sydligste deler av 
Storsalen opp til en relativt slak "rampe" som stiger tilbake nord-nordøstover mot "Pyramiden", 
følg denne helt opp. Fortsett herfra som tidligere beskrevet. Dette er det vanligste nedrennet 
østover fra Storsalen. Vær oppmerksom på de store fonnene som av og til henger ut over veggen 
sør for Stortoppen, spesielt i varmt solskinn kan det være fare for at disse faller ned. Følg 
"rampens" østligste partier under slike forhold. Midt på dagen i varmt vær og solskinn kan 
relativt langsomme, men tunge, overflateras utløses i de lange bratte snøflatene ned fra 
"Pyramide"-toppen. 

3. Fra Meskardet ta sørover over Kråkskardet, sving vestover inn Kråkbotnen sør om 
Somrungnebba og opp stigningen til bandet mellom Østre Somrungnebba-massivet og 
Kråkskarven (Namnlausfjellet, Blåfjellet), videre nordover mellom Østre Somrungnebba og 
"Sukkertoppen" og nord om "Sukkertoppen" til bandet mellom denne og "Pyramiden". Fortsett 
herfra som tidligere beskrevet.

4. Fra Meskardet ta vestover ned gjennom Innerdalsporten nesten ned til Falesætra i Innerdalen. 
Ta av sørover relativt bratt oppover til Tverrådalen og fortsett innover denne dalen til 
Tverråvatnet. Fra Tverråvatnet ta relativt bratt øst-nordøstover opp dalsøkket til det laveste 
punktet i "sadelen". Herfra kan en velge om en vil fortsette langs Storsalens østvegg sørover opp 
til Stortoppen eller nordover til Nordtoppen. Denne turen blir ganske lang og med endel 
høydemeter.

5. Disse rutene er for spesielt interesserte og avhengig av spesielt stabile snøforhold: Fra nord om
Østre Somrungnebba gå vestover i retning det laveste punktet på Storsalens "sadel", sving så bratt
sørover opp "Pyramiden"s nordflanke til toppen av "Pyramiden", eventuelt fortsett rett vestover 
etter den første bratte bakken, og videre opp snørenna litt sør for "sadelens" laveste punkt. Den 
siste ruta er relativt enkel å gå under gunstige snøfonn-forhold, ellers bør sikringsutstyr brukes. 
Det er enkelte år mulig å følge kanten på den store snøfonna rett nedenfor Storsalens vestvegg 
bratt oppover mot sør til denne ender i en vestgående snørenne og fortsette opp denne.
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Østre Somrungnebba (1623 moh, 1698 moh)

Østre Somrungnebba er et fjellmassiv som består av to topper skilt av en nordvestgående dal. 
Den nordøstligste toppen danner en rygg med en bratt nordøstvegg, mens den sørvestligste 
toppen kalles gjerne "Sukkertoppen" og er en flott spiss tind fra alle sider. Sørflanken er den 
slakeste, den danner en snørik rygg som er enkel å gå. Utsikten er flott i alle retninger, spesielt 
imponerende er nærkontakten med Storsalmassivet.

1. Fin tur med enkelte bratte partier. Fra Meskardet ta sørover opp til Kråkskardet. Fortsett herfra 
nordvestover opp ryggen til Østre Somrungnebbas laveste topp.

Alternativ rute

2. Fra Kråkskardet sving vestover inn Kråkbotnen sør om Østre Somrungnebba og opp stigningen
til bandet mellom Østre Somrungnebba-massivet og Kråkskarven (Namnlausfjellet, Blåfjellet), 
videre nord-nordøstover opp til toppen.

"Sukkertoppen" 

3. Følg rute 2 til bandet mellom Østre Somrungnebba-massivet og Kråkskarven (Namnlausfjellet,
Blåfjellet), videre nord-nordvestover opp den brede relativt bratte ryggen til toppen av 
"Sukkertoppen".

Alternativ rute 
4. Fra Meskardet ta sørvestover, hold høyden sør om Meskardvatnet og sving vestover slakt 
oppover innunder Østre Somrungnebba. Sving videre sørover rundt vestsiden av Østre 
Somrungnebba, sør om liten haug 1210m, og inn i botnen mellom Østre Somrungnebba, 
"Sukkertoppen" og "Pyramiden" på Storsalen.  Ta opp i retning sørøst i dalen som deler Østre 
Somrungnebba-massivet, sving deretter nordvestover opp den brede relativt bratte ryggen til 
toppen av "Sukkertoppen".
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Kråkskarven, Namnlausfjellet (1697 moh)

Dette fjellet mangler navn på kartet, navnet Kråkskarven etter Kråkbotn er foreslått.. De fleste 
bruker navnet Namnlausfjellet. Kråkskarven ligger rett sør for Østre Somrungnebba og er et 
avrundet fjell med et stort flatt topp-platå på bortimot 1700 moh. Sørøstveggen faller imidlertid 
stupbratt ned i Klingråket som er en gammel brebotn, og mot sør avsluttes Kråkskarven med en 
svimlende avgrunn ned i Sunndalen. Utsikten mot Sunndalen, Sunndalsfjella og de sørlige deler 
av Innerdalsfjella er flott. Mest imponerende er kanskje utsikten fra sørøst mot Østre 
Somrungnebba og Storsalmassivet.

 

1. Fin tur i ganske lett terreng. Fra Meskardet ta sørover over Kråkskardet, sving vestover inn 
Kråkbotnen sør om Østre Somrungnebba og opp stigningen til bandet mellom Østre 
Somrungnebba-massivet og Kråkskarven, videre først sørover og senere sørøstover opp til 
spissen på nordtoppen, etter beundring av den flotte utsikten fortsetter man videre til sørtoppen. 
Herfra kan man se ned i Sunndalen.

Alternative ruter

2. Fra Kråkskardet ta sørøstover ned i Kråkbotn forbi Kråkbotnvatnet. Fortsett videre sørøstover 
opp en "rampe" til ryggen mellom Kråkbotn og Klingråket. Herfra ta vest-nordvestover opp 
østryggen på Kråkskarven. På slutten er denne ryggen bratt og luftig, men nordsiden av dette 
partiet er relativt enkelt å forsere med skiene på sekken.

13



Skiturer i Storlidalen                                                                                                         Stig Bakke

3. Ved spesielt stabile snøforhold er det mulig å ta fra Tovatna sørover inn i Ottdalen og skrå 
oppover Ottdalskammens østside, gjennom et lite skard sør for Ottdalskammen ved topp 1310 
moh og inn i Kråkbotnen. Fortsett herfra som beskrevet rute 2. Den beste passasjen nedenfor 
skardet er merket med varder. Dette er en rute (sommer-rute) som Kristoffer Haugen planla på 
slutten av 1800-tallet. Han mente at denne ruta som fortsatte opp Navnlausfjellets østrygg, over 
Kråkskarven, forbi Grytvatnet, sør om Storsalen og ned til Fale, var den flotteste turen i hele 
Trollheimen.

Banditten: er en imponerende pinakkel som trosser tyngdekraften helt ute på kanten av 
Kråkskarven mot Sunndalen.
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Klingfjellet (Snøvasskjerdingan) (1546 moh)

Klingfjellet er en imponerende luftig rygg med en relativt slak nordside mens den sagtakkete 
sørsiden (Romfoskjerdingan) stuper nesten loddrett ned i Sunndalen. Utsynet ned i Sunndalen er 
flott og luftig, ellers er utsikten i alle retninger interessant.

1. En lang og innholdsrik tur. Fra Meskardet ta sørover over Kråkskardet, fortsett sørøstover ned i
Kråkbotn forbi Kråkbotnvatnet. Fortsett videre sørøstover opp en "rampe" til ryggen mellom 
Kråkbotn og Klingråket og sving først vestover ned i Klingråket. Hold høyden først sørover og 
senere sørøstover rundt Klingråket og skrå videre oppover til den sagtakkete Klingfjell-ryggen 
med sin svimlende utsikt ned i Sunndalen.
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Alternativer ruter

2. Tilbaketuren kan legges nordvestover Klingfjell-ryggen, over det brede bandet mellom 
Klingfjellet og Kråkskarven, opp det slakeste partiet mot Kråkskarven og videre over toppen og 
ned i Kråkbotn, evt. mellom Sukkertoppen og Somrungnebba rundt nord om Østre 
Somrungnebba til Meskardet.

3. Fra den sørøstligste delen av Klingfjellet kan en ved stabile snøforhold renne nordover ned i 
Klingråket og videre østover ned langs bekken til Ottdalen. Forsett nordover opp Ottdalen til 
Tovatna.
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Ottdalskammen (1569 moh)

Ottdalskammen har et navn som forteller at det er en kam som ligger ved Ottdalen. Ottdalen igjen
er oppkalt etter gården Ottem i Sunndalen. Ottdalskammen er et relativt godt avrundet fjell med 
et flatt topp-parti, de øverste deler av østveggen faller imidlertid nesten loddrett ned mot 
Ottdalen. Fin utsikt mot fjellpartiet sør for Storlidalen, mot Ottdalen, Tovatna og Innerdalsfjella.

1. Fra Meskardet ta sørover opp til Kråkskardet, sving sørøstover inn i Kråkbotnen og ta på skrå 
oppover sørsiden av Ottdalskammen. Fortsett helt fram til kanten mot Ottdalen, ta deretter relativt
bratt opp nordover til topp-platået. Fin utsikt i alle retninger, Ottdalskammens østvegg er flott.

Alternativ rute

2. Fra Kråkskardet ta rett østover opp den relativt bratte ryggen til toppen.
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NORD FOR STORLIDALEN

Høa (1188 moh)

Høa betyr et slakt, avrundet fjell. Høa er et lett tilgjengelig fjell som ligger mellom Tovatna og 
Londalen. Fin utsikt utover Storlidalen og mot Innerdalsfjella.

1. Lett og kort tur. Fra Storli følg anleggsveien til Tovatna forbi brua over Lona. Fortsett vest-
nordvestover opp gjennom bjørkeskogen og følg Høgegga vestover opp til toppen. 

Alternativ rute

2. Ved Lonaplassen ta av nordvestover inn Londalen forbi Kolla. Kryss Lona og skrå sør-sørvest 
oppover til toppen.
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Tohatten (1444 moh)

Tohatten har navnet sitt fra Todalen. Fra enkelte synsvinkler er fjellet formet som en hatt. 
Tohatten er det vestligste av fjellene på høydedraget mellom Storlidalen og 
Sprikletjørndalen/Neådalen. Toppen er ganske flat mens sidene er bratte. Fjellet er likevel lett 
tilgjengelig fra øst. Flott utsikt i alle retninger, også mot Todalsfjorden.

1. Relativt lang, men lett tur. Fra Storli følg anleggsveien til Tovatna. Ved Lonaplassen ta av 
nordvestover inn Londalen til Lontjønna. Fortsett herfra nordvestover opp til østsiden av selve 
Tohatten. Følg østryggen vestover opp til toppen, den vestligste toppen bør også besøkes. 

Alternativ rute

2. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover inn 
Halsbekkdalen forbi Halsbekktjønna og videre over Storbekkdalen og opp på Storbekkhøas 
sørflanke. Eventuelt ta fra Storli rett nordover opp Storbekkdalen eller nord-nordvestover opp 
langs sommerruta mot Storbekkhøa. Fortsett videre på skrå opp nordvestover mot høyde 1343, 
videre vestover noe kupert på den brede ryggen mellom Storbekkhøa og Tohatten, opp Tohattens 
østrygg og til toppen. Evt. kan turen gåes som en rundtur opp Londalen til Tohatten og tilbake 
over Storbekkhøa og Halsbekkhøa, eller tilbake nord om Storbekkhøa.
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Storbekkhøa (1504 moh) 

Storbekkhøa har fått navnet etter Storbekken og Storbekkdalen. Storbekkhøa er det høyeste av 
fjellene på høydedraget mellom Storlidalen og Sprikletjørndalen/Neådalen. Fjellet har bratte 
nord- og sørøstsider, ellers er det lett tilgjengelig. Storbekkhøa ligger fritt til med flott utsikt i alle
retninger, både mot Innerdalsfjella, Gjevilvassdalen og de sentrale deler av Trollheimen.

1. Lett, tidvis litt bratt tur. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom 
Storlidalen og Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover 
inn Halsbekkdalen forbi Halsbekktjønna og inn i Storbekkdalen. Fortsett nordover opp 
Storbekkdalen til bandet mellom Storbekkhøa og Halsbekkhøa, ta rett vestover herfra opp 
Storbekkhøas østside til toppen.

Alternative ruter

2. Fra Storli følg først anleggsveien til Tovatna, ved Lonaplassen ta av nordvestover inn 
Londalen til Lontjønna. Herfra ta nord-nordøstover opp på den brede ryggen mellom 
Storbekkhøa og Tohatten, herfra ta østover opp til toppen av Storbekkhøa. Disse to rutene kan 
kombineres til rundturer begge veier. Med unntak av sørøstsiden av Storbekkhøa, går det svært 
sjeldent ras fra denne toppen, mulighetene for varierte nedrenn er derfor store. Sørvestsiden av 
Storbekkhøa gir 600 høydemeter sammenhengende nedrenn helt ned i Londalen.
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3. Fra Storli kan en ta rett nordover opp i Storbekkdalen og enten følge denne helt inn til bandet 
mellom Storbekkhøa og Halsbekkhøa eller gå opp på ryggen mellom Storbekkdalen og Londalen 
og følge denne nordover, det siste partiet opp til toppen er relativt bratt.
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Halsbekkhøa (1365 moh)

Halsbekkhøa har fått navnet fra Halsbekken. Fjellet er en nord-sør-gående relativt smal rygg 
mellom Storbekkhøa og Hyttdalskammen som er lett tilgjengelig. Utsikten er vid og fin.

1. Lett tur. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Fortsett nordvestover inn Halsbekkdalen 
og sving nordover over Halsbekktjønna. Ta av vest-nordvestover opp ryggen til toppen av 
Halsbekkhøa. Det er også vanlig å gå nordvestover fra Halsbekktjønna opp på Halsbekkhøas 
sørflanke, deretter først nordøstover opp til ryggen og videre nordvestover opp ryggen til toppen.

Alternative ruter

2. Fra Halsbekktjønna ta nordover inn vestsiden av dalen mellom Hyttdalskammen og 
Halsbekkhøa, hold høyden til Botnvatnet er passert. Ta så nordvestover på skrå opp mot 
nordenden av Halsbekkhøa-ryggen, følg denne sørover tilbake til hovedtoppen

3. Fra Storli kan en ta rett nordover opp i Storbekkdalen og følge denne inn til foten av 
Halsbekkhøa. Sving østover et stykke mot Halsbekktjønna og ta nordover opp  til toppen. Følg 
eventuelt Halsbekkdalen inn til bandet mellom Storbekkhøa og Halsbekkhøa og ta rett østover 
opp på Halsbekkhøryggen.
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Hyttdalskammen (1308 moh)

Hyttdalskammen er kammen ved Hyttdalen og danner en slak rygg mellom Halsbekkhøa og 
Gjevilvasskamman. Østveggen ned mot Hyttdalen er bratt, ellers er fjellet slakt og lett 
tilgjengelig. God utsikt i alle retninger, spesielt mot Snotene, Gjevilvasskamman, Gjevilvassdalen
og Folldalen.

1. Lett tur. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover opp 
Halsbekkdalen og ta av rett nordover opp på Hælbrona. På Hælbrona er man midt i 
Gjevilvassdalens lengdeakse, herfra er det ingen tvil om at Gjevilvassdalen er en U-dal. Fortsett 
herfra videre nordover i lett terreng opp til toppen.

Alternativ rute

2. Fra Storli kan en ta rett nordover opp i Storbekkdalen og følge denne inn til foten av 
Halsbekkhøa. Sving nordøstover forbi Halsbekktjønna og fortsett slakt opp til toppen av 
Hyttdalskammen. Fra tregrensa kan en eventuelt ta nordøstover mellom Fluren og 
Kvannflatbrona til Halsbekktjønna og fortsette som videre opp til toppen.
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Neådalssnota (1621 moh)

Neådalssnota er det høyeste fjellet mellom Snota og Innerdalsfjella. Fra nordøst og sørvest har 
fjellet et noe skjevt saltaksprofil, fra sørøst minner fjellet om ei gigantisk låvebru. Fjellet er lett 
tilgjengelig fra sørøst, alle andre sider består av bratte vegger, kvasse rygger og dype brebotner. 
Utsikten er flott i alle retninger, men for skiløpere som kommer fra Storlidalen og som er godt 
vant med utsikten mot Innerdalsfjella, er det spesielt interessant å beundre utsikten mot Snota, 
Folldalen og Trollhetta.

1. Ganske lang tur med en del høydemeter. Fra Storli ta rett nordover opp i Storbekkdalen, 
fortsett nordover dalen, over bandet mellom Storbekkhøa og Halsbekkhøa og videre i samme 
retning ned over Namnlausvatnet og ned i vestenden av Sprikletjørndalen. Ta først nordvestover 
senere nordover opp i dalen øst for Neådalspiggen. Fortsett videre nordover opp de slakeste 
partiene i denne dalen, ved mistanke om rasfare, hold godt unna de bratteste partiene vest for 
dalen. Ta til slutt nordvestover opp den siste bakken til toppen.
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Alternative ruter

2. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover inn 
Halsbekkdalen og sving nordover over Halsbekktjønna. Fortsett videre nordover inn i dalen 
mellom Halsbekkhøa og Hyttdalskammen og fortsett nordvestover ned i Sprikletjørndalen. Følg 
Sprikletjørnin vestover inn til enden. Fortsett herfra som rute 1.

3. Fra Halsen ta nord-nordøstover forbi Måssåhaugen og ned i vestligste delen av 
Gjevilvassdalen. I rasfarlige perioder kan det gå tildels store ras ned fra Hælbrona. Fortsett videre
opp i Hyttdalen, følg denne nord-nordvestover, fortsett videre nordvestover til Sprikletjørnin og 
herfra vestover til enden av Sprikletjørndalen. Fortsett herfra som rute 1.

4. Fra det vestligste av Sprikletjørnin ta nord-nordvestover opp mot Neådalssnotas sørøst-topp (ca
1430 moh), gå oppom toppen eller skrå mot bandet mellom denne toppen og stortoppen og 
fortsett opp ryggen til toppen av Neådalssnota.
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Storlifjellet (1582 moh)

Storlifjellet har navnet fra de vide fruktbare liene ned mot Folldalen. Storlifjellet er et stort 
fjellmassiv mellom Folldalen, Fossådalen og Gjevilvasskamman, det består av flere store og små 
topper. Vestsiden av Storlifjellet er stort sett lett tilgjengelig med moderat helning, mens østsiden 
er dominert av gamle brebotner og bratte vegger. Storlifjellet er sjeldent besøkt av turister, så 
jerven har ofte tilhold her. Flott utsikt mot Folldalen, Snota, Trollhetta, Geithetta, Svarthetta osv. 
Fra den nordøstligste toppen kan man kikke ned på Trollheimshytta.

1. Lang tur i relativt lett terreng. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet 
mellom Storlidalen og Gjevilvassdalen), videre nord-nordøstover forbi Måssåhaugen og ned i 
vestligste delen av Gjevilvassdalen. I rasfarlige perioder kan det gå tildels store ras ned fra 
Hælbrona. Fortsett videre opp i Hyttdalen og følg denne nord-nordvestover til terrenget begynner
å helle ned mot Sprikletjørnin. Ta herfra nordøstover på skrå oppover til bandet mellom 
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Storlifjellets nordligste topp og stortoppen. Fortsett videre nordover til nordtoppen (1490 moh), 
og gjerne også nord-nordøstover ut på ryggen mot Folldalen (1373 moh) . Snu her og gå tilbake 
over nordtoppen, videre sørøstover ned over bandet og opp til stortoppen (1582 moh). 

Alternativ rute

2. Tilbaketuren kan legges om de andre toppene på Storlifjellet. Fra stortoppen fortsett sørover 
først ganske bratt ned og videre opp på topp 1554, som er den mest alpine toppen på Storlifjellet 
med flott nordrygg og østvegg. Fortsett videre sørover over et par småtopper til sommerløypa 
mellom Bårdsgarden og Riaren i bandet mellom Storlifjellet og Gjevilvasskamman. Herfra kan 
det være fristende å gå oppom Midtre og Indre Gjevilvasskam mens man er oppe i høyden. Ellers
kan nedrennet mot Hyttdalen starte fra dette bandet. Evt. kan nedrennet starte  fra den sørligste 
toppen i Storlifjellet. Hold sør for bekken, men ikke for nære Håmannshytten, ned det siste bratte 
partiet mot Hyttdalen. I bekkdalen og nord for denne kan det være rasfare i utsatte perioder. Fra 
Hyttdalen følges samme vei tilbake, evt. kan turen legges over Hælbrona (2.) hvis skiføret er 
bedre oppe i høyden.
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Gjevilvasskamman (Kamban) (1627 moh) (Blåhøa 1671 moh)

Gjevilvasskamman er som navnet sier, fjellmassivet nord for Gjevilvatnet og består av Heimre, 
Midtre og Indre Gjevilvasskam, navnene er relatert til Gjevilvassdalen. Midtre Gjevilvasskam er 
den største toppen. Det forekommer sjeldent at noen legger skiturer fra Storlidalen til Heimre 
Gjevilvasskam, derfor blir bare Midtre og Indre beskrevet her. Gjevilvasskamman har avrundede 
former sett fra nord, mens fra sør domineres de av nær loddrette vegger, dype brebotner og 
kvasse egger. Fra sørligst på Indre Gjevilvasskam  kan man beundre den svimlende utsikten ned 
mot Gjevilvatnet, mens fra Midtre Gjevilvasskam er utsikten flott i alle retninger, det er kanskje 
spesielt imponerende å studere Gjevilvasskam-massivets sørside med sine flotte vegger, botner 
og egger, på nært hold.

1. Moderat lang tur i relativt lett terreng. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen 
(bandet mellom Storlidalen og Gjevilvassdalen), videre nord-nordøstover forbi Måssåhaugen og 
ned i vestligste delen av Gjevilvassdalen. I rasfarlige perioder kan det gå tildels store ras ned fra 
Hælbrona. Fortsett videre opp i Hyttdalen og ta østover relativt bratt opp langs sommerløypa 
mellom Bårdsgarden og Riaren. Fortsett østover inn i dalen mellom Storlifjellet og Kamban og 
skrå sør-sørøstover opp til platået på Indre Gjevilvasskam. Fortsett i samme retning helt til 
spissen mot Gjevilvatnet og Glupbekk-botnen, her stikker normalt fjellet fram slik at det er mulig
å gå helt utpå kanten. Etterpå fortsett nordover over den flate toppen på Indre Gjevilvasskam 
(1600 moh) og videre nordøstover ned på bandet mot Midtre Gjevilvasskam og videre slakt 
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oppover til toppen som ender i en spiss rygg. Fra Midtre Gjevilvasskam kan nedrennet startes, 
først mot vest, senere sør-sørvest tilbake ned til Hyttdalen.

Alternative ruter

2. Blåhøa (1671 moh) kan nåes på en lang dag med godt skiføre. Fra Midtre Gjevilvasskam ta 
først nordover over topp 1576 moh og sving nordøstover ned ryggen mot Riaren. Ta østover opp 
på Riaren og fortsett over Riar-ryggen og opp den bratte ryggen videre opp på Blåhøa-platået og 
videre sørøstover slakt oppover mot toppen.

3. Tilbaketuren kan legges ned om Nedre Kamtjern, videre sørøstover mellom Heimre 
Gjevilvasskam og Blåhøa til Gravbekken og først sørover senere vestover ovenfor Håmårsætra 
og ned på Gjevilvatnet som følges vestover. Pass på utløpet fra pumpestasjonen ved Vasli i 
Storlidalen. Fra vestenden av Gjevilvatnet ta sørvestover mellom Måssåhaugen og Gråhaugen til 
Halsen.
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Okla (1580 moh) (Storhornet 1589 moh)

Okla betyr skulder og er det vestligste fjellet på ryggen mellom Gjevilvassdalen og Storlidalen. 
Fra Storlidalen er Okla godt avrundet, men med bratt nordvegg. Den østligste toppen på Okla, 
Snydda, ender i en relativt smal rygg som definerer Oklas mer imponerende profil sett fra 
Gjevilvasshytta. Østsiden av Okla er erodert av gamle botnbreer, botnene etter disse er nå fylt av 
vannene Mjølkskåla og Korgtjønna. Utsikten er vid og fin i alle retninger, men utsynet nordover 
mot Gjevilvatnet, Gjevilvasskamman, Blåhøa og vestover mot Innerdalsfjella er kanskje spesielt 
flott.

1. Moderat tur i relativt lett terreng. Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet 
mellom Storlidalen og Gjevilvassdalen), ta herfra sørøstover opp på Bårdsgardskamben. Fortsett 
videre østover opp på den lange Okla-ryggen og følg denne del til toppen (Snydda).
 
Alternative ruter

2. Nedturen kan legges øst-sørøstover ned til dalen mellom Okla og Nonsfjellet, videre 
sørvestover tidvis bratt ned dalsøkket til Stenboeng og tilbake vestover Storlidalen.

3. Storhornet kan nåes på en lang dagstur ved å fortsette videre sørøstover høyfjellsplatået 
mellom Gjevilvassdalen og Storlidalen, først over Nonsfjellet, videre ned over 
Sprengtverråtjønna, opp forbi Åmellomfjellet og videre opp til Storhornet. Retur samme vei, evt. 
om Stenboeng (2).

30



Skiturer i Storlidalen                                                                                                         Stig Bakke

SØR FOR STORLIDALEN

Nonshøa (1532 moh)

Innerst i Storlidalen ble middagsmåltidet (non) inntatt når sola sto over Nonshøa. Nonshøa ligger 
mellom Grugguskardet og Ottdalen og er et fjell med et flatt topp-parti og med bratte vest- og 
nordsider. Fra sørøst er fjellet lett tilgjengelig. Utsikten er vid og flott i alle retninger.

1. Fra Storli ta sørvestover opp skiløypa mot Gråhøa. Sving sørover opp Grugguskardet, øverst i 
skardet ta vestover opp til bandet mellom Nonshøa og Inner Grynningshøa. Fortsett herfra 
nordvestover opp på Nonshøas østrygg og følg denne opp til toppen. Et besøk på den vestligste 
toppen hører med.

Alternativ rute

2. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa sør om Lorthøa, ta herfra vestover bort til Grugguskardet. 
Fortsett herfra som rute 1.
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Grynningshøene (1470, 1479 moh)

Grynningshøene danner en rygg mellom Grynningsdalen i øst og den dype Ottdalen i vest. 
Gaupskard skiller den sørlige Fremre Grynningshøa (1479 moh) fra den nordlige Inner 
Grynningshøa (1470 moh). Inner Grynningshøa er godt avrundet med et flatt topp-parti, men med
bratte fjellsider ned mot Ottdalen og Inner Grynningsdalsvatn. Fremre Grynningshøa danner en 
noe smalere rygg som er lett tilgjengelig fra nord. Utsikten fra begge topper er fin i alle retninger,
fra Fremre Grynningshøa er utsikten ned i Sunndalen og Ottdalen spesielt flott.

1. Relativt lang tur i lett terreng. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på 
myrene og over Ångardsvatnet til Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest 
for Sandåa. Sving sørvestover og fortsett på denne siden av Sandåa forbi Lorthøa. Fortsett videre 
i samme retning inn dalen mellom Svartdalskollen og topp 1419 moh, ned i Grynningsdalen og 
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videre til Gaupskard. Sving sørover opp ryggen til Fremre Grynningshøa. Herfra kan du kikke 
rett ned i Sunndalen og beundre utsikten mot Klingfjellet, Kråkskarven, Storsalen, 
Somrungnebba, Ottdalskammen og Ottdalen.

Alternativ rute

2. Tilbaketuren kan legges tilbake til Gaupskard og videre via Grynningsdalen og Øvre 
Gravbekktjønna til Grugguskardet. Eller fra Gaupskardet nordover over Inner Grynningshøa. Ta 
herfra ned på Bandet mellom Inner Grynningshøa og Nonshøa og fortsetter nordøstover til 
Grugguskardet. Ta nordover ned Grugguskardet, ved Gråhøa ta nordøstover tilbake til Storli.
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Lorthøa (1346 moh)

Fjellnavn som Lorthøa kommer vanligvis av den brunrøde fargen på serpentinitt-kropper (gjerne 
med olivinstein og kleberstein), som det finnes mange av i Rørosdekket (Blåhødekket) fra under 
Storhaugen via Gråfjellet og inn i Sandådalen. Selve Lorthøa ligger imidlertid et stykke fra 
nærmeste Rørosdekke-lokalitet, og det finnes ikke noen slike bergarter på Lorthøa, unntaket er 
istransporterte løsblokker. 

1. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa opp ryggen til toppen av Lorthøa. Turen kan kombineres med 
alternativ rute til en rundtur.

Alternativ rute

2. Fra Storli ta sørvestover opp skiløypa mot Gråhøa. Sving sørover opp Grugguskardet, øverst i 
skardet ta sørøstover inn dalen som går sør for Lorthøa. Ta nordøstover opp Lorthøas sørvestside 
og fortsett østover opp et snøfylt skard til toppen.
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Kråkvasstinden (Sandåhøa)  (1700 moh) /Svartdalskollen (1615 moh)

Kråkvasstinden (Sandåhøa) ligger mellom Kråkvatnet i sør og Sandådalen i nord. Fjellet er langt 
fra en tind, snarere en såteformet topp med en bratt nordside forårsaket av gamle botnbreer. 
Fjellet ble muligens kalt en tind fordi det er det høyeste sør for Storlidalen mellom Lønset og 
Storsalen. Navnet Kråkvasstinden kommer fra Sunndalen, fra Storlidalssida ble fjellet 
opprinnelig kalt Sandåhøa. Kråkvasstinden er lett tilgjengelig fra øst og vest. Utsikten er vid og 
flott både mot sentrale deler av Trollheimen, Innerdalsfjella, Dovre og Skrymtheimen.

1. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa til tregrensa. Kryss Sandåa og ta omtrent rett sørover opp til 
vann 1287 moh, fortsett sørøstover forbi vann 1443 til bandet mellom Kråkvasstind og 
Sandåfjellet. Sving sørvestover og ta opp på Kråkvasstinds østrygg som er bred og fin, fortsett 
vestover opp på den brede flate toppen. 
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Alternative ruter

2. En tur til Kråkvasstind kombineres gjerne med en rundtur over Svartdalskollen og ned 
Grugguskardet, evt. motsatt vei. Fra Kråkvasstind ta vest-nordvestover ned på ryggen mellom 
Kråkvasstind og Svartdalskollen, følg denne videre vestover opp på toppen. Fra Svartdalskollen 
ta slakt ned nordvestover ned på bandet mellom Svartdalskollen og topp 1419, fortsett vest om 
denne toppen i retning Lorthøa, og sving først nordover, senere nordvestover ned det slakeste 
partiet mot Grugguskardet. Fortsett nordover ned Grugguskardet, ved Gråhøa ta nordøstover 
tilbake til Storli.

3. Fra Svartdalskollen ta slakt nordvestover ned på bandet mellom Svartdalskollen og topp 1419, 
fortsett herfra nordvestover over den nordligste toppen på Inner Grynningshøa og sving nordover 
ned på bandet mellom Inner Grynningshøa og Nonshøa. Ta herfra først østover ned til øvre deler 
av Grugguskardet, fortsett videre som rute 3. 
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Graslitinden (1522 moh)

Graslitinden er vel i enda mindre grad enn Kråkvasstind en tind. Fjellet er slakt og såteformet, 
men sørsiden av fjellet stuper bratt ned i Sunndalen. Utsikten mot Dovre, fjellpartiet sør for 
Storlidalen, Innerdalsfjella og Sunndalen er variert og flott.

1. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa forbi Lorthøa. Fortsett videre i samme retning inn dalen 
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mellom Svartdalskollen og topp 1419 moh, sving sørover opp på Svartdalskollens vestflanke over
topp 1515 og ned i skardet mellom Svartdalskollen og Graslitind. Det laveste partiet her heter 
Grynningsdalslaupet, fortsett herfra rett sørover opp til toppen. 

2. Tilbaketuren kan legges ned Grugguskardet. En tur på Graslitind kan kombineres med 
rundturer over Fremre Grynningshøa fra sør eller opp Svartdalen og over Svartdalskollen.
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Gråfjellet (1591 moh), Sandåfjellet (1636 moh), Svorundfjellet (1647 moh), 

Roksdalskammen (1590 moh)

Disse fjellene utgjør et lite besøkt høyfjellsparti øst for Kråkvasstinden (Sandåhøa). Gråfjellet og 
Sandåfjellet er avrundete høer, mens Svorundfjellet og Roksdalskammen er erodert av bratte 
brebotner på sør og østsidene. Fjellpartiets høyde ligger rundt 1600 moh og utsikten er flott og 
variert.

1. Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa opp til tregrensa. Kryss Sandåa og ta sørøstover opp i retning 
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av serpentinitt/klebersteins-forekomstene som står opp som kupper i lia under Gråfjellet. Fra den 
største av serpentinittene ta rett sørover først bratt, senere slakt opp på Gråfjellet. Følg evt. det 
relativt flate partiet i 1200-1300 m høyde østover mot Storhaugen og ta vestover opp det slake 
partiet mot Gråfjellet. Forsett herfra først sør-sørvestover til Sandåfjellet og videre sørøstover til 
Svorundfjellet. Fra Svorundfjellet ta først vestover ned til bandet mellom Svorundfjellet og 
Roksdalskammen (Roksdalskleiva), deretter sør-sørøstover opp til toppen av Roksdalskammen. 

2. Tilbaketuren kan legges via Roksdalskleiva, bandet mellom Kråkvasstinden/Sandåfjellet og 
ned Sandådalen, evt. forbi Sandåvatnet, Lorthøa og ned Grugguskardet. De ivrigste 
toppentusiastene kan evt. gå over Kråkvasstind og Svartdalskollen og ned Grugguskardet.
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RUNDTURER

Rundt Høa

Fra Storli følg anleggsveien mot Tovatna til Lonaplassen, ta av nordvestover herfra inn Londalen 
forbi Kolla og videre inn til Lontjønna. Fra Lontjønna ta rett vestover over Lontjønnhalsen helt til
terrenget begynner å helle mot Tovatna. Skrå herfra sørover ned til Tovatna og følg enten vatna 
eller anleggsveien først sørover, senere østover rundt Høa. Fra østenden av Tovatna følg enten 
anleggsveien eller Kjela-dalføret tilbake ned til Storli. Denne rundløypa er vanligvis preparert fra 
og med vinterferien.

41



Skiturer i Storlidalen                                                                                                         Stig Bakke

Rundt Hyttdalskammen

Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen), videre nord-nordøstover forbi Måssåhaugen og ned i vestligste delen av 
Gjevilvassdalen. I rasfarlige perioder kan det gå tildels store ras ned fra Hælbrona. Fortsett videre
opp i Hyttdalen og følg denne nord-nordvestover til terrenget begynner å helle ned mot 
Sprikletjørnin. Ta herfra først vestover, senere sørover opp i dalen mellom Hyttdalskammen og 
Halsbekkhøa til Halsbekktjønna. Fortsett herfra sørøstover ned Halsbekkdalen til Halsen og 
videre samme veien tilbake til Storli, evt. ta vestover til Storbekkdalen og følg denne sørover 
tilbake til Storli.
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Rundt Fluren

Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover inn 
Halsbekkdalen forbi Halsbekktjønna og ned i Storbekkdalen. Ta sørover ned Storbekkdalen og 
sving ned lia gjennom glissen bjørkeskog tilbake til Storli.
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Rundt Storbekkhøa

Fra Storli ta østover opp snøscooterløypa til Halsen (bandet mellom Storlidalen og 
Gjevilvassdalen) og skrå nordover opp til Halsbekken. Følg bekken nordvestover inn 
Halsbekkdalen forbi Halsbekktjønna og inn i Storbekkdalen. Fortsett nordover opp Storbekkdalen
til bandet mellom Storbekkhøa og Halsbekkhøa og videre ned til Namnlausvatnet. Sving vestover
slakt oppover nord om Storbekkhøa, fortsett videre vestover et lite stykke ned mot Fallbekkvatnet
og sving sørvestover inn i laveste partiet på ryggen mellom Storbekkhøa og Tohatten. Fortsett 
videre sør-sørvestover ned til Lontjønna, derfra videre sørøstover ned Londalen til Lonaplassen 
og ta anleggsveien østover tilbake til Storli.
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Rundt Østre Somrungnebba

Fra Storli følg anleggsveien til Tovatna. Sving sør om Tovatna og fortsett videre vestover på skrå 
opp til Meskardet (s.d). Fra Meskardet ta sørover over Kråkskardet, sving vestover inn i 
Kråkbotnen sør om Somrungnebba og opp stigningen til bandet mellom Somrungnebba-massivet 
og Kråkskarven (Namnlausfjellet), videre nordover mellom Somrungnebba og "Sukkertoppen" 
og ned i botnen mellom Somrungnebba, "Sukkertoppen" og "Pyramiden" på Storsalen. Ta først 
nordover, siden østover nord om Somrungnebba tilbake til Meskardet (s.d), fortsett herfra samme
veien tilbake til Storli.
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Rundt Lorthøa

Fra Storli ta først østover langs veien, videre sørøstover på myrene og over Ångardsvatnet til 
Bårdsgardssætra og fortsett sørøstover opp på ryggen nordvest for Sandåa. Sving sørvestover og 
fortsett på denne siden av Sandåa forbi Lorthøa, ta herfra vestover bort til Grugguskardet. Fortsett
nordover ned Grugguskardet, ved Gråhøa ta nordøstover tilbake til Storli. Mesteparten av denne 
rundturen er staket og oppkjørt med snøskuter fra og med vinterferien.
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TOPPER TILGJENGELIG FRA STORLIDALEN

Sortert etter høyde

Høydene fra det nye Romfo-kartet, primærfaktor: se neste side.
h.o.h                         primærfaktor

Såtbakkollen (Tåga)  1840 950
Storsalen (Storsomrungnebba)   1798 728
Storsalens nordtopp  1720 123
N Litlsomrungnebba  1704 134
Kråkvasstinden (Sandåhøa)   1700 630
Østre Somrungnebba SV   1698 328
Kråkskarven (Namnlausfjellet)  1697 267
Blåhøa   1671 911
Navarnebba   1662 302
S Litlsomrungnebba  1662 132
Svorundfjellet  1647 187
Sandåfjellet  1636   31
Midtre Gjevilvasskam   1627 333
Østre Somrungnebba NØ  1623 128
Neådalssnota  1621 674
Svartdalskollen   1615   97
Indre Gjevilvasskam  1600   60
Gråfjellet   1591   13
Roksdalskammen  1590 125
Storhornet   1589 759
Storlifjellet   1582 212
Okla   1580 390
Ottdalskammen  1569 259
Gjerdhøa  1560 198
Klingfjellet  1546 176
Nonshøa  1532 207
Grinaren  1530 352
Graslitinden  1522 122
Storbekkhøa  1504 554
Kringlehøa  1498 408
Slangelifjell  1486 146
Fremre Grynningshø  1479 169
Indre Grynningshø  1470 150
Tohatten  1444 294
Storhaugen  1414   89
Sæthøa  1414   64
Nonsfjell  1411 196
Halsbekkhøa  1365 145
Lorthøa  1346 146
Hyttdalskammen  1308 158
Hovmannshytten  1290   80
Reindalskammen  1290 160
Høa  1188 238
Skardnebba  1174 216
Fluren  1168   73
Bårdsgardskammen  1150   40
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Sortert etter primærfaktor

Primærfaktor er antall meter en må gå ned fra toppen for å komme til en høyere topp.

   primærfaktor                             h.o.h.
Såtbakkollen (Tåga)  950 1840
Blåhøa  911 1671
Storhornet  759 1589
Storsalen (Storsomrungnebba)  728 1798
Neådalssnota  674 1621
Kråkvasstinden (Sandåhøa)  630 1700
Storbekkhøa  554 1504
Kringlehøa  408 1498
Okla  390 1580
Grinaren  352 1530
Midtre Gjevilvasskam  333 1627
Østre Somrungnebba SV  328 1698
Navarnebba  302 1662
Tohatten  294 1444
Kråkskarven (Namnlausfjellet)  267 1697
Ottdalskammen  259 1569
Høa  238 1188
Skardnebba  216 1174
Storlifjellet  212 1582
Nonshøa  207 1532
Gjerdhøa  198 1560
Nonsfjell  196 1411
Svorundfjellet  187 1647
Klingfjellet  176 1546
Fremre Grynningshø  169 1479
Reindalskammen  160 1290
Hyttdalskammen  158 1308
Indre Grynningshø  150 1470
Slangelifjell  146 1486
Lorthøa  146 1346
Halsbekkhøa  145 1365
N Litlsomrungnebba  134 1704
S Litlsomrungnebba  132 1662
Østre Somrungnebba NØ  128 1623
Roksdalskammen  125 1590
Storsalens nordtopp  123 1720
Graslitinden  122 1522
Svartdalskollen     97 1615
Storhaugen    89 1414
Hovmannshytten    80 1290
Fluren    73 1168
Sæthøa    64 1414
Indre Gjevilvasskam    60 1600
Bårdsgardskammen    40 1150
Sandåfjellet    31 1636
Gråfjellet    13 1591
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TOPPER OVER 1600m i Trollheimen

h.o.h                          primærfaktor
Trolla  1850 1300
Såtbakkollen (Tåga)  1840   950
Dronningkrona  1816   696
Kongskrona  1806   100
Trolla N  1800     90
Storsalen (Storsomrungnebba)   1798   728
Skardfjellet  1790   190
Trolla Midtre  1740     60
Storsalen N  1720   123
Litlsomrungnebba N  1704   134
Kråkvasstinden (Sandåhøa)   1700    630
Østre Somrungnebba SV   1698   328
Kråkskarven (Namnlausfjellet)  1697   267
Blåhøa   1671   911
Snota  1668   878
Navarnebba   1662   302
Litlsomrungnebba S  1662   132
Kaldfonn-fjellet (?)  1651     70
Svorundfjellet  1647   187
Trolla S  1638     98
Sandåfjellet  1636     31
Sandvikhaugen  1635     55
Såtbakkollen S  1632     32
Midtre Gjevilvasskam   1627   333
Østre Somrungnebba NØ  1623   128
Neådalssnota  1621   674
Hesten  1618     78
Trollhetta  1614   874
Hoåsnebba  1616     66
Svartdalskollen   1615     97
Trolla V  1611   100
Blåøret  1604   679
Indre Gjevilvasskam  1600     60
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