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PÅ TUR I MIDTRE
GAULDAL –
NASJONALPARKKOMMUNE
Pilegrimsleia – en opplevelse
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Rådmann Knut Dukane

Velkommen til
kommunen vår!
Dette nummeret av MG:nytt er spesielt viet kort- og
langveisfarende besøkende.
Intensjonen er, foruten å gi informasjon om de mange ulike
severdighetene vi har, å pirre oppdagertrangen slik at den
enkelte kan få muligheten til minneverdige opplevelser
utenom allfarvei.
Gjestfriheten er stor, og ikke minst besitter mange av
tilbudsgiverne og andre fastboende et vell av historiske
fakta og lokalkunnskap om mange fasetter ved folk, om
kultur, og plasser i vår vidstrakte og vakre kommune. Benytter en seg av dette, vil opplevelsene bli enda sterkere
og lettere å hente fram fra sinnets minebok i mørke høst
og vinterkvelder.
Muligheter for variert fiske, studiet av mangeartet flora,
smak av tradisjonsmat og seterkost, og besøk på ulike
”tun” finner en i umiddelbar nærhet av bilvei, men for de
som ønsker å bruke kroppen mer aktivt, kan en tur på
”Hogna” eller en rundtur i nasjonalparken anbefales på det
sterkeste.
Benytt dagene her godt, vit at du er hjertelig velkommen
til å bli lenger enn planlagt i utgangspunktet, og jeg håper
at flest mulig finner tilbake hit ved flere anledninger.
En god sommer ønskes hver enkelt og ha et særdeles
trivelig opphold!

Turbok for
Midtre Gauldal
Midtre Gauldal er en vidstrakt kommune, og byr på opplevelser i en variert natur rik på kulturminner. Skal du ut i
terrenget, er Turbok for Midtre Gauldal den perfekte guide
langs vei, sti og lokalhistorie.
Turbok for Midtre Gauldal tegner opp og foreslår turer i
skog og mark, til fots, på sykkel og på ski rundt om kommunen. Hver tur er vurdert ut fra hvor krevende de er, og
gir anbefaling om passende form og alder. Sånn sett blir
boka en ypperlig ressurs for alle friluftslivsinteresserte,
enten det er barnefamilier, aktive idrettsutøvere eller den
gjengse turgåer som gjerne vil trø ut av sine vante stier for
å se mer av Midtre Gauldal.
Turbok for Midtre Gauldal favner vidt. De første sidene er
dedikert generell turkunnskap, med tur- og fjellvettregler,
tips om oppakking og bekledning. Boka gir også en enkel
og lettforståelig veiledning i bruk av kart og kompass.
Turforslagene utgjør hoveddelen i boka. Teksten angir retning, stier og veier gjennom landskapet, og som en ekstra
og interessant dimensjon er særskilt natur og kulturminner langs trassen beskrevet. Boka inneholder også historiske anekdoter om hendelser og virksomhet i områdene.
Turbok for Midtre Gauldal er i så måte også en opplevelse
fra sofakroken.
Bakerst i boka følger et kart over kommunen. På kartet
er startpunktet for alle rutene tegnet inn. Forskjellige
strategiske GPS-koordinater er også tatt med. Boka er rikt
illustrert med bilder fra hele Midtre Gauldal.
Boka fås kjøpt ved Gaula Natursenter, i Rådhuset og butikker rundt om i kommunen.
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GAULA
NATURSENTER –
TOURIST INFORMATION
Gaula Natursenter er turistinformasjon for hele Gauldalen. Samtidig har
det mye av ansvaret med forvaltningen av laksen i Gaula og sideelvene,
og har et tett samarbeid med både fiskeforeningene og grunneierne i
vassdraget. Senteret er også ansvarlig for statistikkføring og sykdomsforebyggende tiltak i Gaula.
ning, guiding, fiskeinstruksjon, transport
– alt dette kan du få
hjelp med her. Gaula
Natursenter er det perfekte utgangspunkt for
uforglemmelige opplevelser i Gauldalen!

Men Natursenteret driver ikke bare
med fiske. Gaula Natursenter formidler alt du trenger for din ferie. Bespis-

Selve Natursenteret
inneholder en flott
utstilling om livet i og
langs Gaula. Her kan du se over 60
forskjellige viltarter samt en rekke fiskeslag i akvarium året rundt. Det har

TURISTKONTOR/TOURIST
INFORMATION
Gaula Natursenter
Størensenteret E6
Tlf: +47 72 43 10 65 • Fax: +47 72 43 10 31
E-mail gaula@gaula.no • www.gaula.no

Åpningstider 1/6-31/8:
Man-Tor
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

10.00-18.00
10.00-20.00
10.00-18.00
13.00-18.00

en egen avdeling med laksefiskehistorie og fiskeutstyr fra de riktig gamle
dager i Gaula.
Her ligger også Børs Basar, en butikk
som selger lokal husflid, håndverk og
tradisjonsmat fra dalføret.
Ta turen innom - senteret er en spennende opplevelse for hele familien.
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MIDTRE GAULDAL –
NASJONALPARKKOMMUNE
I 2008 ble Midtre Gauldal utnevnt til Nasjonalparkkommune. en tredjedel av
Forollhogna nasjonalpark ligger her, og vi er dermed den kommunen med størst
areal innenfor verneområdet. 23 norske kommuner har fått status som nasjonalparkkommuner. Ordningen er blant annet etablert for å styrke verdiskapningen i
lokalsamfunn med nasjonalparker rett utenfor stuedøra.

For å få status som nasjonalparkkommune må minst 30 prosent av
arealet i kommunen være vernet som
nasjonalpark. Kommuner som ikke tilfredsstiller dette kravet kan likevel få
statusen dersom en hel nasjonalpark
ligger innenfor kommunegrensene,
eller minst 300 kvadratkilometer av
arealet er nasjonalpark. Noen andre
tilleggskriterier kan også gi den nye
statusen.

Rike fiskemuligheter. Det er først og fremst
laks og elvefiske som assosieres med
Midtre Gauldal, men kommunen byr også
på rike muligheter for innlandsfiske. Med
Felleskortet kan du fiske i mer enn 80 vann.

Statusen som nasjonalparkkommune
er et kvalitetsstempel for kommuner
med villmarksnatur. Alle de 23 kommunene som får bruke tittelen har
store naturområder med uvurderlig
verdi. Det er også derfor områdene er
vernet som nasjonalparker.

PÅ TUR I NASJONALPARKEN
Forollhogna med sine tilliggende
landskapsvernområder er rikt på kulturminner som vitner om en utstrakt
bruk i lang tid. Rester av boplasser, gamle fangstanlegg, samiske
ofringsplasser og ferdslesveier er i
dag synlige bevis på dette. Dette gir
et godt grunnlag for beite, og dette
har igjen resultert i noen av de mest
konsentrerte og aktive setermiljøene i
landet. Endalen og Synnerdalen er da
også fått status som utvalgte kulturlandskap i Sør-Trøndelag nettopp på
grunn av dette. Flere av
setrene inngår i ”På ville
veier”, småskalaprodusentenes sammenslutning, og
tilbyr salg av seterprodusert tradisjonskost.

Forollhognaområdet er i begrenset
grad tilrettelagt for friluftsliv. Her kan
du nyte friheten langs umerkede stier.
”Turbok for Midtre Gauldal” har
forslag til mange ruter i Forollhogna Nasjonalpark. Du kan også
slå inn på Pilegrimsleia, se kart
her i MG:nytt, og følge den over
vidda.

Overnatting i fjellet - Åpne buer
I nasjonalparken og hele kommunen
for øvrig, finner du åpne buer som gir

For jegere, fiskere og
turgåere er området et
eldorado som byr på store
naturopplevelser. NordEuropas største villreinstamme holder til her, og
fra Forollhognas topp har
du panoramautsikt til hele Bua ved Langtjønnan ligger ved Forollhognas fot, omgitt
av gode ørretvann. (Foto: Tore Wolden)
Gauldalsvidda. Mesteparten
av arealet er statsallmenning, og de lokale fjellstyrene selger
komfortable overnattingsmuligheter
jakt- og fiskekort. Med Felleskortet
ute i terrenget.
kan du fiske i mer enn 80 fiskevann.
Soknedal fjellstyre har åpne buer ved
Dette fåes kjøpt bl.a. på www.inatur.
Hiåsjøen (Gorsetbua), Sandfjelltjønna
no, Gaula Natursenter og ved innkjøog Gjeterbua (Sandfjellet).
ringa til de fleste seterdalene.
Budal fjellstyre: I statsallmenningene
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Budal/Endal er det relativt mange
overnattingsmuligheter for fjellvandrere. Budal fjellstyre har åpne buer
ved Fisktjønna og Damtjønna. Det
finnes også private buer som holdes
åpne for allmennheten. Disse finnes
blant annet. ved Blåortjønna, Lille
Ensjø, Store Ensjø, Nordre Ytjønn,

Hiåsjøen, Gråtjønna, Halstjønna og
Steinfjelltjønna.
Singsås fjellstyre har åpen bu ved
Langtjønnan. Ved Skjulungen, Samsjøen og i Nekkjådalen har fjellstyret buer for utleie. Nøkkel fåes ved
henvendelse til fjelloppsynsmannens
kontor.			

Felles for alle åpne husvær er at de
er åpne for tilfeldig overnatting i et
kortere tidsrom, og at man forlater
plassen i den stand en selv ønsker å
finne den. Drift og vedlikehold av buene i fjellet er relativt kostbart, blant
annet på grunn av tilgjengeligheten.
Samtidig vet alle som ferdes i fjellet
hvor kjærkomment det er å finne ly for
vær og vind. Det oppfordres derfor
om at alle betaler en liten slant for det
en synes oppholdet er verdt. Dette
kan gjøres i utsatt kasse. I noen buer
er det også utlagt bankgiroer.

Velkommen til Forollhogna Nasjonalpark.
Villreinen har valgt seg Forollhogna som sitt
beiteområde. For oss mennesker er parken
en kilde til rekreasjon og naturopplevelse.
(Foto: Kjerstin Digre Kosberg)

Laksefiske for alle
Åpne fiskevald

Øvre Gaula

Laksefisket er i stor grad eksklusivt,
det vil si at valdene er leid ut for hele
sesongen. Men det er fortsatt mulig
for alle å løse kort i flere vald langs
Gaula og bielvene.

Singsås Fjellstyre – 5 km

Midtre Gaula
Aune Vald – 4 soner i Rognes

bevegelseshemmede mulighet til å
kjenne på storlaksen.
Gaula Natursenter har fiskeutstyr til
leie.

Støren Jeger- og Fiskerforening - 15
km (Gaula og Sokna)
Fiskekort får du kjøpt ved Gaula Natursenter.

Fiskebrygge
Mot elva ved Gaula Natursenter er det
anlagt vei og fiskebrygge. Fiskeforvaltningen i Gaula vil at laksefiske skal
være en opplevelse alle kan ta del i.
Elvestien og fiskebryggen har kommet i stand som et tiltak for å gi også

Laksefiske er fortsatt for alle. Trond og Kristine
Amundsen landet storlaksen tidligere i sommer. (Foto: Gauldalsposten)

Fiskebrygga ved Gaula Natursenter har enkel
adkomst og gir alle muligheter til å ta del i
lakseeventyret. (Foto: Tore Wolden)
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”PÅ VILLE VEIER” i Midtre Gauldal ønsker deg velkommen til aktiviteter og rekreasjon
i en spennende og mektig natur. Naturen er like vakker når snøen gnistrer som når
sommeren står i full blomst. Men ”På ville veier” har også mye mer å by på enn bare
vakker natur. Kommunen strekker seg over et område på 1.861 kvadratkilometer og
består av ca. 6000 innbyggere, med bygdene Budal, Singsås, Soknedal og kommunesenteret Støren.
MIDTRE GAULDAL ER KÅRET til nasjonalparkkommune, og den nydelige naturen i
Forollhogna Nasjonalpark innbefatter en av verdens mest produktive villreinstammer.
Speilblanke tjern og fjellvann omkranset av den mektige Gauldalsvidda gir en perfekt
ramme for jakt- og fiskeopplevelser. Eller ta turen opp til toppen av Forollhogna (1332
m.o.h).
ELVEN GAULA er verdenskjent som en av Norges beste lakseelver, og har toppet
statistikken over fangst flere ganger. Den er 9 mil lang, og fiskekort kan bl.a. kjøpes på
Gaula Natursenter.
GLEMT ER HVERDAGENS stress og mas. ”På ville veier” i Midtre Gauldal kan du besøke
våre levende seterdaler som er rike på historie, kultur og tradisjoner. Det drives fort-
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satt setring både Nekjådalen, Synnerdalen og Endalen, for å nevne noen. Seterdalene
i Budalen er nylig utnevnt som ”kultursmykke”.
KORTREIST, LOKALPRODUSERT MAT står i fokus, og på sommers tid kan du få kjøpt
rømme, rømmegrøt, gøbb, skjørost, gammelost, klennig, smør, geitost og spekemat,
rett fra setra. Ellers kan vi gjennom hele året by på flere typer ost, egg, kjøtt, kjøttdeig, stek, flatbrød, klenning, tykklefse, brød, ”båttåsup” og soknedalstaco.
RUNDT OM I KOMMUNEN er det en rik produksjon av lokal håndverk. Her kan nevnes
de fineste ting innen keramikk, elgskinnprodukter, glasskunst, billedkunst, smijernsarbeid på tradisjonelt vis, tre- og neverprodukter. Den ærverdige ”Budalsstolen” er atter
kommet til heder og ære.
STORBEKKØYA MUSEUMSSETER er vel verd et besøk. Kulturperlen ligger midt i den
østlige pilegrimsleia og inneholder blant annet funn som viser jernutvinning i tre
tidsperioder, dyregraver og kultursti (autentisk, på 2,5 km). Du kan vandre langs
Pilegrimsleia, som er 80 km lang, i det vakreste fjellterreng etter merkede stier med
mange kulturminner.
VAKRERE KONGSGÅRD finnes neppe i hele kongeriket, sa Toppen Bech om Gammeltunet Hanshus i Soknedal, under innspillingen av TV-serien ”Herskapelig” et fredet
gårdstun for de som ønsker å oppleve gammel norsk byggeskikk fra tidligere tider i
Sør-Trøndelag.
DU VIL ALLTID VÆRE VELKOMMEN til et besøk hos oss. Vi vil vise deg vår vakre natur,
vårt rike kulturliv og gi deg opplevelser av høy kvalitet.
VELKOMMEN!
”PÅ VILLE VEIER” er et samarbeid mellom mange aktører i Midtre Gauldal som tilbyr
varierte kulturopplevelser innen småskalaproduksjon av mat og håndverk, turisme og
reiseliv.
Vi kan skreddersy turen og opplevelsene for deg!
KONTAKTINFORMASJON
Turistinformasjonen Gaula Natursenter
”PÅ VILLE VEIER”
www.pavilleveier.no
TLF 72 43 10 65
e-post: gaula@gaula.no
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Velkommen til Midtre Gauldal
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43 Gammeltunet Hanshus, Soknedal
Historisk gårdstun, overnatting
Jonas G. og Astrid Haanshuus
36 Brits Keramikk, Singsås
Keramikk
Brit Kosberggrind
36 Kamer Skinn, Singsås
Skinnprodukter med særpreget eget design
Kari Merethe Buseth
57 Gaula Adventure, Støren
Arrangement og opplevelser
Hans Enlid og Per Kristian Aasen
2 Gaula Natursenter, Støren
Turistinformasjon
73 Moavollen, Budal
Seterservering av egne produkt
70 Hiåvollen, Budalen
Seterliv, ekte seterrømme og skjørost
Bente Kaasen Enlid
62 Stensås Selskapsmat, Soknedal
Catering, trøndersk tradisjonsmat
Kari Merethe og Bård Stensås
63 Øveregga Fjellgård, Soknedal
Bjørn Aamo
67 Overlivollen, Budalen
Seterdrift og gårdsprodukter
Ingvar Troøyen
64 Soknedal grunneierlag, sone 1, Soknedal
Natur- og fiskeopplevelser
Kontakt: Gaula Natursenter
72 Hanshus Gardsbakeri, Soknedal
Klenning, tykklefse og flatbrød bakt på tradisjonelt vis
Sidsel Hanshus
7 Camilla Åmot Aarhaug, Soknedal
Glasskunstner
45 Storbekkøya museumsseter, Budalen museumslag
Budalen museumslag
34 Litjbua, Budalen
Handelsbu med antikk og lokal håndverk

68

6
5
33
71

38

35
74

75
3
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Eva Storlimo
Forollhogna Fjellmeieri, Singsås/Budal
Økologisk melk og kjøtt, ost
Wenche og Hans Rønning
Soknedal bakeri & konditori, Størensenteret
Soknedal bakeri & konditori, Soknedal
Atelier Anne Lise Langberg, Støren
Galleri
Oddvollen, Budalen
Seter, med utsalg av rømme, skjørost og spekemorr
Sissel Enodd og Martin Solberg
Vidir Design, Budalen
Unike møbler med særpreg og sjel
Arvid Høgsteggen
Sverre Staverløkk, Budalen
Smed
GaulArt, Singsås
Galleri
Henrik Hallaren
Johanne Enlid, Budal
Seterdrift, småskalaproduksjon av rømme og ”gøbb”
Storlykkja Gård, Støren
Gårdsbutikk ”Den lille grønne”
Louise Lilli Siler Elsouri
Winsnes Gårdsmat, Singsås
Synnøve og John Olav Winsnes

(nummer er kartreferanse)
FELLES KONTAKTINFORMASJON
På Ville Veier
Tlf +47 72 43 10 65
Co/Gaula Natursenter, Støren
gaula@gaula.no
www.pavilleveier.no
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LOPPIS I LEIR’N
28. AUGUST
Kom på skattejakt i Leir’n!

Fulle bord. Bordene bugner av gode tilbud. Her kan du finne

I år bli det auksjon. (Foto: Tore Wolden)

Folk har mange ting til overs og mye
til overs for foreningsarbeid. Det
beviser Størensportsklubbs årlige
loppemarked. Kopper og kar, pynt og
bruk, møbler og klær og bøker - noen
gir avlagte ting, andre bare for å gi.
Og noen gjør begge deler. Uansett når Leir’n åpnes for loppis, er den full,
full av gode tilbud og kjøpelystne folk.

Loppemarked er gjenbruk, og en skatt, eller koppen du mangler i settet etter bestemor.
(Foto: Tore Wolden)
det er god miljøtenkning. Jo
lengre ting er i bruk, jo mindre
blir det kastet. Loppemarkeder øker
rius. Et morsomt innslag som vekker
tings levetid. Og så er det jo sånn, at
interesse under Loppisen.
det som er gammelt for en, er nytt for
en annen. Gamle ting blir med andre
ord som nye. Men først og fremst er
loppemarked spennende. Loppemarked er en skattejakt!
Det blir mye annen aktivitet i Leir’n
den 28. også. Loppisen er en familiedag. Det blir servering, loddsalg og
aktiviteter for barn og unge. Det blir
auksjon også. Et utvalg særlige objekter blir plukket ut og gjenstand for
budrunder, ledet av kyndig auksjona-

Ski sommerstid. Loppemarkedet har noe for
enhver sesong. (Foto: Tore Wolden)

AdrenalinVukku
Over ei drøy uke får adrenalinjunkiene mulighet til å ta
seg helt ut i Midtre Gauldal. Da blir det AdrenalinVukku,
en prøvelse i maks puls opp og ned dalførene på sykkel,
rulleski og til fots.
AdrenalinVukku har krevende øvelser
på programmet, men aktivitetene
er for folk flest. Du trenger ikke være
topptrent for å stille til start, men en
viss fysisk form er det nok en fordel å
ha skal AdrenalinVukku bli gøy, for det
skal det være!

Maxpuls. AdrenalinVukku er tøffe
tak og høy puls. Marit Bjørgen har
vært suveren på rulleskirennene
under AdrenalinVukku, og stiller
igjen i år om hun kan.
(Foto: Hans Enlid)

Program:

Påmelding:

11/8 Løkkja Opp - motbakkeritt
på Rognes.
13/8 Frøsetløkkja Downhill - sykkelritt
utfor på Frøset, Støren.
16/8 Søtfjellet Opp - motbakkeløp
i Budal.
19/8 Størenmila - løp ei mil på Støren.
20/8 Maxpuls Hill - motbakke på
rulleski på Kotsøy.
22/8 Maxpuls Race - rulleskirenn fra
Støren til Budal, 24 km.

Gaula Adventure AS
post@gaulaadventure.no
Hans Enlid
Prosjektleder
Telefon; 916 72 875
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Pilegrimsleia – en opplevelse
Pilegrimsleia er fellesbetegnelsen for de gamle ferdselsveiene pilegrimene benyttet seg av, knyttet
sammen i et nettverk. De strekker seg over hele landet, og for det meste leder de frem til middelalderens
store pilegrimsmål, Nidaros og Nidarosdomen, selv om også et par andre inngår, som for eksempel St.
Sunniva-klosteret på Selje.

Middelalderens pilegrimer
Pilegrimsvandringene hørte den katolske middelalderen til, det vil si tida
fra landet ble kristnet på 1000-tallet
og frem til reformasjonen i 1536. En
viktig del av den katolske læren var,
og er, dyrkingen av helgener. Innenfor den katolske kirka er det i dag
tusenvis av helgener. Olav den hellige
ble helgenkåret kort tid etter sin død i
Pilegrimsleia tar ofte over åpent fjellandskap, slaget på Stiklestad i 1030, og utover i
og byr på storslått utsikt utover dalførene.
middelalderen fikk han status som en
(Foto: Hans Erik Gynnild)
av de viktigste helgenene i Norden.
Arbeidet med å kartlegge, rydde,
Nidarosdomen ble det stedet man
merke og tilrettelegge de aktuelle
først og fremst valfartet til for å dyrke
veistrekningene startet i 1994, og
ham som helgen.
den første strekningen, fra Oslo til
Trondheim gjennom Gudbrandsdalen
Pilegrimsleia gjennom Midtre Gauldal
og over Dovrefjell, ble åpnet i 1997.
Den leia som går gjennom Midtre
Senere er altså flere kommet til, og
Gauldal starter i Trysil og går nordsammen utgjør de ulike strekningene
over Østerdalen, til Os og Dalsbygda,
over 2000 km. Pilegrimsleia har blitt
videre opp Vangrøftdalen og inn
flotte turstier gjennom nydelig natur.
i Sør Trøndelag og Midtre Gauldal
Dette er middelalderens veifar, og
kommune ved Forollsjøen. Med sitt
det kulturhistoriske aspektet ved
utgangspunkt lengst øst i landet, er
vandringen gir opplevelsen en unik
dette en veiled som også må ha vært
dimensjon, sammen, selvsagt, med
mye brukt av veifarende som kom inn
det religiøse.
i landet fra Sverige. Etter å ha gått ut

av kommunen ved Samsjøen, fortsetter den på høydedragene øst for
Gauldalen, via Vassfjellet og Tiller inn
til Trondheim og Nidarosdomen.

Overnattingssteder langs leia:
1. Såttåhaugen, lengst nord i Dalsbygda. Overnatting og servering.
2. Svarttjønnbua mellom Grønlia
og Storbekkøya. Åpen bu med 4
sengeplasser.
3. Storbekkøya museumsseter. Enkel
overnatting. Kontakt Budal Museumslag.
4. Klettheim grendehus nord i Budalen, ved oppstigningen til Storlia og
Tåvvåfjellet. 20 sengeplasser, dusj
og mulighet til å bestille mat.
5. Ved Vardene i Tåvvåfjellet er det
åpen pilegrimsbu. To sengeplasser.
6. Storstu’ Winsnes, ikke langt fra
Forsetmoen. Overnatting. Tlf. 996
90 506 / 72 43 54 47.
7. Utstu’ Digre, ved Singsås. Overnatting, tlf. 942 77 578 / 72 43 52 47.
8. Pilegrimsbu ved Okstjønna, midtveis mellom Singsås og kommunegrensa. Åpen bu.

Ytterligere
informasjon:
For mer informasjon om overnatting og annet, kan kulturavdelinga i kommunen (72 40 30
00) og Gaula natursenter (72 43
10 65) være behjelpelige. Kjentmenn langs leia er blant annet
Odd Vårvik (901 52 394) for Budalen og Egil Myhre (957 51 406) for
Singsås.

Pilegrimsbua ved Vardene er åpen og har to sengeplasser. (Foto:
Hans Erik Gynnild)

Følgende nettsted kan også være
verdt et besøk:
www.pilegrim.info
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Pilegrimsstafett etter
en europeisk kulturvei
Pilegrimsleia gjennom Østerdalen har 10-årsjubileum i sommer. Den er en av mange stier som fører fram
til middelalderens og vår tids pilegrimsmål – Nidaros og Nidarosdomen. I Midtre Gauldal kommune er leia
rundt syv mil lang, og går over flotte fjellpartier fra Forollsjøen i sør, gjennom frodige seterdaler og vakker natur i Budalen og Singsås, til Samsjøen i nord.

I forbindelse med jubileet har kulturavdelinga utarbeidet en ”stafett” og delt
opp vår del av denne europeiske kulturveien i åtte etapper. Pilegrimsstafetten
blir i år en erstatning av ”Topp-turene”.
Her er målet å gå alle etappene fram til
1. november 2011.

Pilegrimsleia er merket med et eget
symbol, pilegrimssymbolet. Dette finner
man oppsatt med jevne mellomrom
langs hele ruta. Leia er ellers også tydelig markert med skilt, steiner, rødbrun
maling, stolper, stikker og ”hengere” i
trær.

Husk på å klippe i klippekortet, som
er et bevis på at du har fullført.

Eget informasjonshefte om Pilegrimsstafetten fås gratis ved Servicetorget, Natursenteret, Sport1,
G-sport og butikker i Budal og
Singsås.

Hver post har ei kasse med pilegrimslogo, rød tang og turbok for navn og dato.

TREKNING - PREMIE – gå alle etappene (fem for barn) innen 1. november
2011. Betal kr. 30,- når du leverer inn
klippekortet ved kartet, og du er med på
trekning av turutstyr for kr. 5000,- (delvis gitt av Sport 1-Støren).

Etappebeskrivelser
ETAPPE 1: FOROLLSJØEN – GRØNLIA, 3 + 3,5 km (og retur)
Kasse henger på vegg til åpen bu ved
Forollsjøen. Turen starter på parkeringsplass ved Hognarasten i Synnerdalen
(bomvei). Gå over brua og sørover
forbi setra Bjørklivollen. Her står skilt
”Forollhogna”. Du kommer inn på fast,
tydelig sti, som går oppover Grønlia
(bra stigning), gå forbi ”Kvilstenan”, så
flater terrenget seg ut. Når du har gått
en time (ca 3 km), så kommer du til et
Skilt og merkesteiner: Pilegrimsleia er merket
med et eget symbol, pilegrimssymbolet.
Dette finner man oppsatt med jevne mellomrom langs hele leia, på skilt, steiner, stolper
og stikker. (Fot: Hans Erik Gynnild)

”kryss”, med stolpe og kasse der stien
går sammen med pilegrimsleia. Se merking. Det er ca 3,5 km fra dette krysset
til åpen bu i nordenden på Forollsjøen.
Kassa henger på veggen. Du kan også
gå fra bua og opp på toppen av Forollhogna på samme turen. Retur enklest på
den østligste stien når du kommer ned
fra toppen.

ETAPPE 2: GRØNLIA –
STORBEKKØYA, 13 km
Denne etappen starter i ”krysset” i
Grønlia (se beskrivelse etappe 1), og
følger høydedragene nordover, øst
for seterdalen. Det er stigning opp til
Storvarden, som er et enestående flott
utsiktspunkt. Her ser man i sør Tronfjellet i Tynset, i vest Trollheimen, Sylene i
øst, mens Vassfjellet skimtes i nord. Fra
Storvarden er det flatt nordover Tangen
i rundt 1100 meters høyde. Den siste
biten er det bratt ned til Storbekkøya.
I Storbekkøya museumsseter er det
mange gamle seterhus og en autentisk
kultursti på ca 2,5 km. Her får en kjøpt
seg setermat i helgene om sommeren,
eller man kan bestille på forhånd. Kasse
henger på oppslagstavle ved inngang til
museumsområdet.

ETAPPE 3: STORBEKKØYA –
STORLIA, 8,5 km
Dette er en forholdsvis lett og ikke alt
for lang tur som bringer oss fra fjell- og
seterdalslandskapet inn i den fast bosatte delen av bygda. Start og parkering
ved Storbekkøya museumsseter. Lett
å gå, og i stor grad tørrlendt. Kasse på
fjøsvegg ved Storli gård.
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ETAPPE 4: STORLIA – PILEGRIMSBUA/VARDAN I TÅVÅFJELLET, 6 km
Parkering på Storlia gård i Budalen.
Kasse henger på fjøsvegg. Første del
opp fra gården har litt stigning, men i
bjørkebeltet flater det ut. En del myrer,
som er forholdsvis tørre. Fra Tåvvåvollen (seterbu) blir det litt stigning opp
til Vardan, hvor den åpne pilegrimsbua
står. Den er satt opp av elever ved Budal
skole. Kassa henger på buas vegg. Dette
blir omtrent på leias høyeste punkt i
Tåvvåfjellet, rundt 800 moh, og midtveis
på strekket over fra Storlia til Forsetmoen. Fra Storlia og opp til pilegrimsbua
er avstanden ca 6 km. Fra bua ned til
Forsetmoen, Singsås - er det ca 8 km,
hvis du ønsker å gå helt dit på en dag. Da
har du gått 2 etapper på samme tur. Se
etappe 5.

ETAPPE 5: PILEGRIMSBUA/VARDAN
– FORSETMOEN
(Singsås kirke), 8 km
Vi kan kalle dette deletappe to over Tåvvåfjellet. Utgangspunktet, om man skal
gå denne frem og tilbake, er parkeringsplass ved Singsås kirke. Kasse henger på
veggen til kirkas bårehus. Leia går etter
grusvei (bomvei) et godt stykke oppover
(ca 4 km), til Gammelvollen og Forsetkjølen/fellessetra. Deretter sti oppover til
Vardan (ca 4 km) og pilegrimsbua, hvor
kassa henger på vegg. Distanse totalt ca
8 km. For det meste tørt og fint å gå.

ETAPPE 6: FORSETMOEN – SINGSÅS, 8 km (delvis bilvei, oppdelt)
Start ved Singsås kirke, hvor kassa
henger på veggen til kirkas bårehus.
Gå sørover veien på vestsida av elva
Gaula. Denne delen av pilegrimsleia går
stort sett langs vei/skogsvei og er lett
og grei å gå. Joggesko vil normalt være
godt nok fottøy her. Et godt alternativ
kan dessuten være å gjøre turen på
sykkel. Distansen er ca 8 km. Turen
går først og fremst gjennom kultur- og
bygdelandskap, og her er mye interessant å se, knyttet til lokal kulturhistorie.
Singsås kirke med bauta over falne fra
2. verdenskrig, Singsås skolemuseum
på Forsetmoen. Etter at leia har krysset elva ved Singsås stasjon, går den
litt nordover, så ta av til høyre forbi
S-marked og viderer opp til den gamle
kirkegården. Her står en milestein som
viser 80 km til Nidaros. Gå forbi tjenes-

tesenteret etter vei og ned til venstre.
Du passerer Singsås bygdemuseum og
en 5 m høy bauta, trolig fra år 5-600
e.Kr. med gravhaug like ved. Du følger
deretter RV30 nordover ca 400 m til skilt
”Pilegrimsleia”, og avkjørsel til Digre
høyre side, hvor du kan starte på neste
etappe (7). Kassa henger på oppslagstavla ved avkjørselen. Strekningen kan
delvis kjøres med bil, og er totalt ca 8
km fra Singsås kirke.

ETAPPE 7: SINGSÅS - OKSTJØNNA/
PILEGRIMSBUA, 11 km
Start ved RV30 skilt Digre/pilegrimslei.
Kassa henger på oppslagstavla nede
ved RV30. Kjør eller gå oppover Digreveien/Samsjøveien forbi Digregården.
Parker ved Blomøya (stor park.plass).
Ca 2,5km fra RV30, og 500m forbi Digre
går det av en sti til venstre med skilt og
informasjonstavle. Leia følger deretter
langs elva Sevilla fram til Okstjønna. Ved
Okstjønna er det, i likhet med i Vardan i Tåvvåfjellet, ei åpen pilegrimsbu
satt opp av skoleelever, og her er det
Singsås skole som står bak. Turen går
mest på sti i skog- og myrterreng, så
gode sko og godt turutstyr må man ha.
Fra parkering Blomøya til pilegrimsbu ca
11 km. Kassa henger på buveggen. Nå
kan du returnere, eller du kan sjølsagt
fortsette etappe 8, som er ca 8 km, helt
til kommunegrensa i Melhus. Totalt blir
det nesten 20 km på en dag. Se forklaring nedenfor.

ETAPPE 8: OKSTJØNNA - SAMSJØEN/KOMMUNEGRENSA, 8 km
Fra Okstjønna og pilegrimsbua fortsetter leia opp til Samsjøvola og ned
mot Samsjøen i nord. Her går leia ut av
kommunen vår og inn i Melhus. Skal
man gå etappen fram og tilbake kjører
du Samsjøveien, helst fra Lundamo, da
veien over Singsås er åpen for fri ferdsel
kun 3 helger om sommeren. Begge er
bomveier. Pilegrimsleia følger Samsjøveien et stykke mellom Samsjøen og
Håen. Kassa er plassert ved den første
parkeringsplassen når du kommer ut av
pilegrimsleiasørfra og inn på Samsjøveien. Når du vandrer over Samsjøvola
har du et storslagent utsyn. Blant annet
ser du utover alle de tre store sjøene
Samsjøen, Håen og Burusjøen.
Kilde: Turbok for Midtre Gauldal (2009),
Jon Solem.

I sommer er det også fellesvandring
21.- 27.juli fra Synnerdalen via Samsjøen,
Vassfjellet, Tiller og til Nidarosdomen.
Turen er fulltegnet, men alle kan delta
på dagsetapper.
For informasjon: Midtre Gauldal kommune v/Aril Røttum eller May Britt Aas,
tlf 72 40 30 00 (sentralbord).

UTSTYR TIL TUREN
Gode, inngåtte fjellsko, mat, drikke,
regntøy, varme klær. GPS evt. kart/kompass.

Europeisk kulturvei:
De nordiske pilegrimsveiene har
i år fått status som europeisk
kulturvei – med sitt pilegrimsmål
Nidaros og Nidarosdomen – på
linje med Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem.
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KLIPP

Klippekortet leveres innen 1. november 2011 til kulturavd.

ADRESSE__________________________ALDER:____TLF:_____________

NAVN: ________________________________________________________

KARTBLAD Støren 1621 III

6998742

KARTBLAD Støren 1621 III

KARTBLAD Budal 1620 IV

583700

6980173

KARTBLAD Budal 1620 IV

KARTBLAD Budal 1620 IV

6974326

KARTBLAD Budal 1620 IV

KARTBLAD Budal 1620 IV

KARTBLAD Dalsbygda 1620 II
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KARTBLAD Dalsbygda 1620 II

6952335
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DIVERSE OPPLYSNINGER
LEGE/MEDICAL AID

OVERNATTING/ACCOMODATION

Støren Legekontor
Tlf: +47 72 43 03 20 (08.00 – 14.30)
Tlf: +47 72 48 01 00

Støren:
		
Tlf:
E-mail:
		

Støren hotell
+47 72 43 88 00
hotel@gauldal.no
www.gauldal.no

		
Tlf:
Fax:
E-mail:
		

Støren camping
+47 72 43 14 70
+47 72 43 14 70
post@storencamping.no
www.gaula.no

		
Tlf:
Fax:
E-mail:
		

Voldøien gård
+47 72 43 10 52
+47 72 43 31 02
post@voldoien.no
www.voldoien.no

		
Tlf:
		
E-mail:
		
		

Vårvolden camping
+47 47 75 23 30
+47 99 64 38 55
varvoldewn.camping@
gauldalen.no
www.gaula.no

TANNLEGE/DENTIST
Støren Tannklinikk
Tlf: +47 72 43 11 76

FISKEKORT/FISHING PERMITS
Gaula Natursenter selger fiskekort for de
fleste områdene i kommunen
Gaula Natursenter, Størensenteret E6,
7290 Støren
Tlf: +47 72 43 10 65
Fax: +47 72 43 10 31
E-mail gaula@gaula.no
www.gaula.no

TURISTKONTOR/
TOURIST
INFORMATION
Gaula natursenter,
Størensenteret E6, 7290 Støren
Tlf: +47 72 43 10 65
Fax: +47 72 43 10 31
E-mail gaula@gaula.no
www.gaula.no

TØMMEPLASSER
FOR BOBIL
Esso – Støren

LADESTASJON FOR EL-BIL
Gaula Natursenter, Størensenteret E6,
7290 Støren
Tlf: +47 72 43 10 65
Fax: +47 72 43 10 31
E-mail gaula@gaula.no
www.gaula.no

Soknedal:
		
Gullvåg camping
Tlf:
+47 72 43 49 36
Fax:
+47 72 43 49 60
E-mail: post@gullvagcamping.no
		
www.gullvagcamping.no
		
Tlf:
Fax:
E-mail:
		

Øveregga fjellgård
+47 72 43 15 60
+47 72 43 17 37
bjoern.aamo@gauldalen.no
www.pavilleveier.no

		
Tlf:
E-mail:
		
		

Gammeltunet Hanshus
+47 91 74 49 80
gammeltunet.hanshus@
gauldalen.no
www.gammeltunethanshus.no

Singsås:
		
Klokkerhaugen camping
Tlf:
+47 72 43 51 45
		
Storstuu Winsnes
		
gjestegård
Tlf:
+47 41 57 19 41 		
+47 41 57 86 23
E-mail: storstuu@winsnes.info
		
www.gaulasalmon.co.uk
Budal:
		
Tlf:

Sigmund Storlimo
+47 95 03 71 68

		
		
Tlf:

Martin Solberg og
Sissel Enodd
+47 45 26 95 62

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
2010 – juli/AUGUST
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

24. juli

Sommerfest på Rognes – Musikk: Sie Gubba

Rognes skole

Spiren live

21.-27.juli

Pilegrimsvandring – fellesvandring

Fra Synnerdalen

Pilegrimsutvalgene i Midtre
Gauldal og Melhus i samarbeid med Nidaros Pilegrimsgård

i Budalen til Nidaros.
Dagsetappene varierer fra 14 km til 24 km. Lokale
kjentmenn vil være turledere. Deltakere som ønsker
Totalt 10 mil,
å delta på dagsetapper, sørger for sin egen forplei- fordelt på 6 dager
ning og deltar gratis.
For nærmere opplysninger www.pilegrim.info
eller Aril Røttum / May Britt Aas, tlf. 72 40 30 00.
Påmelding: 948 73 186
31. juli

Plattfest Klettheim – Musikk: Slank Bakfra

Klettheim

6.august

Plattfest Singsås – Musikk: DDE

Singsås

Singsås kulturarena

28.august

Loppis i leiren

Snurruhagen leir

Støren Sportsklubb
Avd fotball

Uke 35

Folkefestuke
1.9. Åpen dag ved Gauldal skole-og kultursenter
2.9. Filmen Bør Børson vises kontinuerlig
2.9. Høstlige toner med Dagfinn Gården
3.9. Konsert med Soulmates og John Deere`s
4.9. Gratis frokost til alle
4.9. Malin Reitan-konsert m/lokalt barnekor
5.9. Håndballaktiviteter m/Støren Sportsklubb

GSK
Kinoen i GSK
MG Sykehjem
Kultursalen
Domussenteret
Kultursalen
Størenhallen

Folkefestkomiteen:

12-18

16.00

Uke 42

Offisiell åpningsuke i Gauldal skole - og kultursenter GSK

Uke 43

Internasjonal uke –
26.10 Bjørnson-forestilling m/ Kirsti Hougen

Et samarbeid mellom
næringsliv og kulturavdelinga

Nærmere program kommer senere
GSK
Kultursalen

God ferie!

Biblioteket

