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Beregn turens lengde ut fra denne målestaven.
ULIKE KART OVER OMRÅDET
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www.inatur.no
(om friluftsliv, fiske, jakt, overnatting over hele landet)
www.trondheim.com
(om bl.a. sport og friluftsliv)
www.adressa.no/forbruker/fritid/friluftsliv/marka/
(om skiføret i markaområdene i Trondheim)
www.tofa.org
(om Trondheim Omland Jakt- og Fiskeadministrasjon,
innenlans- og laksefiske, fiskekort m.m.)
www.tt.no
(om Trondhjems Turistforening, turisthytter, ut på tur,
barnas turlag m.m)

- skiløype
¯^ Lysløype
# Alpinanlegg
Ò Tilrettelagt for bevegelseshemmede

T
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Julvollhytta i marka mellom Børsa, Viggja og Skaun har
åpent søndager i vintersesongen.
Skihytta på Buvikåsen i Skaun har åpent søndager i skisesongen.
Lisbetsæter har åpent helt året. Tlf. 72 86 42 10.
Svorksjøen Camping har åpen kafé om sommeren. Tlf. 72 85 06 25.
Vassfjellhytta i Vassfjellet er åpen i
helgene om vinteren samt en del
søndager om høsten. Hytta drives
av trimavdelingen i Melhus
Idrettslag.
Vassfjellet skisenter har servering
hele skisesongen. Tlf. 72 83 02 00.
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(om Friluftsrådenes Landsforbund og friluftsrådene,
database over friluftsområdene, allemannsretten m.m.)
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SKAUN KOMMUNE
7353 Børsa
Tlf. 72 86 72 00
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
Internett: www.skaun.kommune.no

www.fylkesmannen.no/
(under Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om miljø, friluftsliv
og natur)
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MELHUS KOMMUNE
7224 Melhus
Tlf. 72 85 50 00
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Internett: www.melhus.kommune.no

www.skiklubben.no
(om Trondhjems Skiklubb, dagens løype, hyttene i marka,
føremeldinger m.m.)
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KLÆBU KOMMUNE
7541 Klæbu
Tlf. 72 83 35 00
E-post: postmottak@klabu.kommune.no
Internett: www.klabu.kommune.no

www.tjff.no
(om Trondheim Jeger- og Fiskerforening, jakt- og fiske)
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TRONDHEIM KOMMUNE
Rådhuset, 7004 Trondheim
Tlf. 72 54 00 00
E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Internett: www.trondheim.kommune.no

Hilsen Trondheimsregionens Friluftsråd
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(kultursti)
Hovin ® – Helleristninger

c

TRONDHEIMSREGIONENS FRILUFTSRÅD
Tempevegen 22, 7004 Trondheim
Tlf. 72 54 63 79/91 11 21 77, telefaks 72 54 63 51
E-post:
friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
Internett: www.friluftsrad.no/trondheimsregionen/

Vi ønsker alle god tur!

Gammelvollen

Rensfjellet

St. Olavs-

Lundadalen

N

Samdal

a

museum

Næve

Høgstenen

brei

Jønnland

myra

Lundalykkja

Ò
<

c

816

Skill

Fjellheim

Prestbuvatnet

–

Skimuseum
Landbruks-

¯^

c

Vålihøgda

L

c

539

¡

Røskaft

Hølonda

±

Mælberget

¡

Horg

Stenset

Lanvgåsåsen

ol

$

± Middelalderkirkegård

Konstad

Sk

Urdvatnet

Lundamo

Grøtan kirke

Gåsland

M

Svo
rka

Valdøyan

Gaustad-

Bjørdals-

Oksdalen

±⁄

L

Kolbrandstad
Stavkirke

Kjøsa

Ga
ula

<

Skjølberg

622

E6

Hu
kkla

537

N

c

a
delv
Slin

g

780

ADRESSER FOR MER INFORMASJON

Trondheimsregionens Friluftsråd ønsker med dette planleggingskartet å informere om de muligheter for friluftsliv
som finnes i regionen, nærmere bestemt i kommunene
Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Skaun. Tilsammen
har disse fem kommunene en variert natur å by på. Det er
fjord og strandområder, kulturmark, daler, små og store
elver, vann, myrer, skog av forskjellig slag og fjell, som hver
for seg og i kombinasjon gir mulighet for et allsidig friluftsliv og et mangfold av opplevelser.
I regionen er det et godt tilrettelagt sti- og løypenett for
såvel sommer- som vinterbruk. Lite trafikkerte veier og
skogsveier kan brukes til sykkelturer. Fjorden, elver og
vann åpner for bruk av båt, kajakk og kano, gjerne kombinert
med fiske. Fiskemulighetene er i det hele tatt meget gode
og varierte, fra fjordfiske til laksefiske og innlandsfiske
langs vann og vassdrag. Jakt kan også utøves i store deler
av regionen, og det finnes nær sagt utallige muligheter for
bading, bær- og soppturer.
Markaområdene i regionen er angitt med grønn tekst på
kartet. Naturvernområder er markert med symbol, og blir
dessuten omtalt i tekstdelen. Kommunene presenteres i
teksten hver for seg, men noen tilbud (Nidelva, som renner
gjennom to kommuner, og Vassfjellet, som ligger i tre
kommuner samt badeplassene ved Trondheimsfjorden) er
samlet under én felles overskrift. Når det gjelder markeringen av skiløyper, turveier og -stier viser vi til kartets
tegnforklaring.
Utøvere av friluftsliv plikter å kjenne bestemmelsene i
friluftsloven. Denne norske loven er enestående og bygger
på den eldgamle sedvaneretten som sier at enhver fritt kan
ferdes til fots i norsk natur hele året (allemannsretten).
Denne retten gjelder praktisk talt ubegrenset i utmark, men
setter som krav at ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig
varsomhet, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for
grunneieren. På innmark derimot er det ferdselsforbud,
med unntak av ferdsel på frosset eller snødekt mark i tidsrommet 14. oktober til 30. april. Med innmark menes gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantingsfelt. En del verneområder kan ha ferdselsforbud
visse deler av året etter bestemmelser i medhold av naturvernloven. For verneområdene gjelder også andre særskilte
bestemmelser som det må tas hensyn til.
På sjøen (fjorden) er ferdsel med båt fri for alle. I utmark
kan man, for kortere tid, fortøye eller dra båten på land.
Også på elver og innsjøer er det fri ferdsel med ikke-motorisert
fartøy. For fiske i elver og innsjøer kreves det fiskekort.
Opplysninger om hvor fiskekort kan kjøpes og hvilke
områder de gjelder for fås ved henvendelse til den aktuelle
kommune.
Telting og rasting er tillatt i utmark (ikke nærmere hus
eller hytte enn 150 meter) mens det på innmark er nødvendig
med tillatelse fra grunneier. Telting og opphold på samme
sted er ikke tillatt i mer enn to døgn uten grunneiers tillatelse,
med mindre det er på fjellet eller andre steder langt fra
bebyggelse.

Kartbok Trondheimsregionen
- målestokk 1: 75.000 på markaområdene
- utgitt av Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Stjørdal
kommuner i samarbeid med eMap as
Lokale turkart
Bymarka sommer- målestokk 1:25.000
og vinterutgave
- utgitt av o-gruppene i Sp.kl. Freidig og NTNUI
Strindamarka
- målestokk 1:20.000
- utgitt av Wing, NTNUI og Totalkart nå eMap as
Malvikmarka
- målestokk 1:20.000
- utgitt av Malvik IL
Vassfjellet
- målestokk 1:25.000
- utgitt av Trondheimsregionens Friluftsråd
Langs Nidelvas bredder - målestokk 1:25.000
- utgitt av Trondheimsregionens Friluftsråd
God tur på statsgrunn i Malvik og Jonsvassområdet
- målestokk 1:35.000
- utgitt av Trondheimsregionens Friluftsråd
Nordmarka i Klæbu
- målestokk 1:35.000
- utgitt av Trondheimsregionens Friluftsråd

Øysand Camping har åpen kafé om sommeren.
Tlf. 72 87 24 15.
Gjenvollhytta i Nordmarka i Klæbu er åpen for servering
lørdager/søndager i skisesongen. Drives av Klæbu Idrettslag.
Rønningen i Leinstrandmarka har åpent fredager, lørdager
og søndager. Tlf 72 55 91 22.
Byneset Golfbane på Spongdal har åpen kafé for alle hele
dagen i golfsesongen mai-oktober. Tlf. 72 59 51 51.
Estenstadhytta i Estenstadmarka har åpent onsdager, torsdager, fredager, lørdager og søndager. Tlf. 73 93 86 90.
Elgsethytta i Bymarka har åpent onsdager, lørdager og søndager. Tlf. 99 44 65 03.
Grønlia i Bymarka har åpent tirsdager, torsdager, fredager,
lørdager og søndager. Tlf. 99 44 65 03.
Lavollen i Bymarka har åpent onsdager, lørdager og søndager.
Tlf. 92 68 17 15.
Sparebankhytta i Granåsen er åpen onsdager, torsdager, lørdager
og søndager. Tlf. 72 59 52 42.
Sommerseter Golfbane i Bymarka har åpen kafé for alle hele
dagen i golfsesongen mai-oktober. Tlf. 73 53 18 85.
Fjellstuggu på Jervfjellet er åpen for servering lørdager og
søndager i skisesongen.
Vulusjøhytta i Malvikmarka er åpen for servering lørdager
og søndager i skisesongen. Drives av skiavdelingen i Malvik
Idrettslag.
Utgiver:
Trondheimsregionenes
Friluftsråd, 2006
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Side 1

TRONDHEIM
Byen ble grunnlagt av vikingekongen Olav Tryggvason i 997 og
var i middelalderen landets hovedstad og kirkelige sentrum. I dag
er byen landets tredje største med et folketall på 152.500. Som
landsdelens naturlige midtpunkt for handel, administrasjon og
samferdsel, har Trondheim utviklet seg til et storbysamfunn hvor
gammelt og nytt eksisterer side om side. Selve byen byr på mange
friluftsmuligheter i form av parker, turveier og friluftsområder.
Nidelva er lakseførende opp til Nedre Leirfoss, en attraksjon få
andre storbyer har maken til. Elveløpet byr også på et rikt fugle- og
dyreliv. I havneområdet kan man særlig vinterstid studere flere
arter av andefugler og måser.
Ladehalvøya har mange kvaliteter: Nærhet til byen, gunstig klima
med tidlig vår, rikt fugleliv, vakker og særegen flora og mange kulturattraksjoner som kan oppleves i kombinasjon med turer i området.
Langs fjorden er det opparbeidet en sti/gangvei - Ladestien - som
går fra Ladehammeren (Ormen Langes vei) og til Nedre
Charlottenlund. Stien skal etter planen fullføres videre østover til
Være. På strekningene Hitra-Ranheimsfjæra og RanheimsfjæraHansbakkfjæra er stien ferdig. Ladestien byr på en rekke muligheter
for interessante opplevelser. Egen brosjyre er utarbeidet av
Trondheim kommune.
Bymarka/Leinstrandmarka
vest for byen er Trondheims
"storstue" for friluftsliv med
variert skogsterreng som egner
seg for alle brukergrupper såvel
sommer som vinter. Forholdene
er godt tilrettelagt og løypenettet
omfattende. Ved Haukvatnet er
det en 2,3 km langt asfaltert rullestolløype. Kyvatnet, Lianvatnet,
Haukvatnet og Hestsjøen har
alle sammen fine badeplasser
med gode parkeringsforhold.
Lippes arboretum ved Helkanseter
har en samling av 32 fremmedartede treslag.
Området byr på fine muligheter for soppog bærturer. Fiske er tillatt i de fleste vann
(ørret, røye, gjedde, sik og mort).
Opplysninger om fiske og fiskekort fås hos
Trondheim
Omland
Jaktog
Fiskeadministrasjon (TOFA) i Leirfossvegen
76, tlf. 73965580, telefaks 73965582.
Vinterstid er det rike muligheter for varierte skiturer, også "fjell-turer"
til f. eks. Herbernheia (458 m.), Bosbergheia (543 m.) og Storheia (565 m.).
Serveringssteder: Skistua , Elgsethytta, Grønlia, Rønningen, Lian
og Granåsen.
På Sommerseter er det 9-hulls golfbane med åpen kafé i golfsesongen.
For å komme ut i Bymarka/Leinstrandmarka kan man bruke buss,
bane eller privatbil. Det er gode parkeringsmuligheter på parkeringsplassene.
Strindamarka er et kupert skogsterreng med store myrer på østsiden av byen. Stokkanmarka og Estenstadmarka utgjør de nordligste delene av området, som er lite egnet for funksjonshemmede,
men ellers kan brukes av alle aldersgrupper. Tur- og skiløyper er
godt utbygget, men terrenget stiller krav til god skiferdighet,
særlig i den sørlige delen. Ved å følge de faste stiene og løypene

sagt så lange man vil ha dem - det er om man ønsker det mulig å ta
seg frem i terrenget sørøstover til Tydal og sørover helt Røros!
Veiene inn i Brungmarka er sperret med bom, men tilgjengelig for

Horg bygdatun, gårdstun med hus fra
1600- og 1700-tallet. På vestsiden av
Gaula er det syv elveterrasser –
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kan fiskeinteresserte drive sjøfiske i Trondheimsfjorden eller velge
mellom 50 fiskevann med ørret, røye, ål og karuss. Vigda og
Børsaelva har smålaks. Kommunen huser også en av landets tetteste

Nordtømme-terrassene. Den øverste
viser (170 m.o.h.) hvor høyt havet sto
da istiden sluttet. Fra tunet en 5 km.

hjorteviltstammer med elg, hjort og rådyr. I kommunens store
utmarksarealer er mulighetene til varierte naturopplevelser nærmest
ubegrensede.

lang kultursti i et enestående kulturlandskap med tusenårige helleristninger,
høvdingegrav, jernvinningsanlegg, et

Børsmarka er et småkupert skogsterreng i et stort utfartsområde
som henger sammen med utfartsarealer i Orkdal kommune. Det er
tre parkeringsplass i området: Seljan, med plass til 60 biler (bomvei),

steinbrudd der det ble tatt ut gatestein
til gatene i Trondheim og en imponerende
konglomeratvegg. Langs Gaula fin 800

Lyng med plass til 100 biler (parkeringsavgift) og Beset med plass
til 40 biler (gratis parkering). Servering i skihytta på Seljan og i
Julvollhytta, som har åpent i helgene fra november til april. Det er

meter lang vandring på gammel jernbanetrasé fra 1864 langs Gaulfossen, et
trang gjel med sammenhengende

lysløyper ved Lyng (2,5 km), Beset (1,3 km) og Ramsjøen (3 km).
Djupsjøen
er
et
utfartsområde
med
skogsterreng.
Parkeringsplassen på Buvikåsen har plass til 100 biler. Områdets
lysløype er 1,7 km lang. Fra parkeringsplassen stier og skiløyper
inn i området. Skihytta ved parkeringsplassen er åpen for servering
i helgene i skisesongen.
Øyberget er et forholdsvis lite skogsområde på grensen mellom
Skaun og Melhus. Området har flere skogsveier og stier og blir mye
brukt som trimområde. Midt i området ligger et idyllisk skogstjern,
Onstjønna. Fremragende utsikt over Gaulosen, Øysand og Byneset.
Vigda, som kommer fra innsjøen Ånøya og renner ut i Buvika, har
ovenfor utløpet i fjorden 400 meter tilrettelagt sti og fiskeplass for
funksjonshemmede. Godt smålaksfiske i elva. Fiskekort fås kjøpt
på bensinstasjonen like ved.
Skaunakjølen er et stort utfartsterreng som ligger fordelt i Skaun,
Melhus og Orkdal kommuner. Lengst nord i dette området ligger
det velkjente serveringsstedet Lisbetsæter. Området har småkupert
og barnevennlig terreng og mange vann med gode fiskemuligheter.
Bomvei til parkeringsplassene ved Melbysetra. Også til
Krogstadsetra (parkeringsplass for 100 biler) er det bomvei.
Elgshøgda (537 m) er et naturlig mål for turer på Skaunakjølen.
Her er det fin utsikt. Rundt Midtskogsvatnet et variert myrlandskap,
som er vernet.
Grønneset friluftsområde
ligger idyllisk til ved Ånøya.
Området er på 130 dekar med
skogområder og store gressletter. Fine muligheter for
bading og soling, turer på stiene,
fiske, ballspill og grilling.
Tilrettelagt for bevegelseshemmede.

stryk. På turen langs gjelet kan man se
to karakteristiske steinvelvbruer og
fine jettegryter.

Malvik kommune øst for Trondheim har 11.700 innbyggere som i
det alt vesentlige bor i en stripe langs fjorden, fra Hundhammeren
i vest til Muruvik i øst. Bakenfor ligger en variert natur med
vidstrakte skogområder, myrer, små og store vann, elver, fosser og
fjell. Her er uante muligheter for friluftsliv til alle årstider. Langs
fjorden er det mange fine badeplasser og friluftsområder (se under
badeplasser).
Malvikmarka kan brukes som samlebegrep på et stort og sammenhengende område som strekker seg østover fra Malviks grense mot
Trondheim ved Jonsvatnet i vest og til grensen mot Stjørdal i øst.
Mot nord grenser området mot jordbruksarealene og bebyggelsen
langs fjorden, og mot sør strekker "det grønne" området seg helt til
kommunegrensen mot Selbu. Navnet Malvikmarka brukes helst
om de nordvestre delene av området. Øst og sørøst for Hommelvik
snakkes det om Høybymarka, som mot sør går over i
Mostadmarka. Hele området er velegnet til bærplukking.
Det finnes i området et godt utbygget nett av merkede sommer- og
vinterløyper. Parkeringsplasser finnes på Sveberg ved Abrahallen,
Hønstad, Sekkhullet, Jervskogen og ved Langnesset i Foldsjøen.
På Jervskogen er det i tilknytning til skisenteret en fem kilometer
lang lysløype. Fra P-plassen ved Abrahallen er det lysløype inn i
marka helt fram til Jervskogen skisenter (ca. 8 km). Mange av skiløypene
fører
fra
utgangspunktet
til
Vulusjøen.
Her er det på søndagene vinterstid salg av kaffe, brus, vafler etc. i
Vulusjøhytta (Malvik IL).
Homla friluftsområde nederst i
Homlavassdraget, ved Hommelvik, er
tilrettelagt med turstier langs elva.
Området har arealer for ballspill, BMX
sykkelbane, områder for rasting og to
handikapfiskeplasser. To bruer fører
over Homla. Begge er tilpasset rullestolbrukere og det er opparbeidet 2 fiskeplasser for rullestolbrukere på vestsiden av elva.
Homlastien er en omlag seks kilometer
lang tursti langs det dype gjelet som
Homla renner i fra Storfossen og nedover til Hommelvik.
Langnesset friluftsområde ved Foldsjøen i Mostadmark er et ca.
20 dekar stort område som er mye brukt i forbindelse med soling
og bading. Toalett. Området ligger like ved Mostadmark jernverk.
Tursti rundt Foldsjøen til Mostadmark.
Stavsjøen friluftsområde ved Abrahallen er tilrettelagt for rullestolbrukere. Her er det rastebord, grill og toalett.
Fiske etter ørret og røye kan drives i et 40-talls fiskevann. Homla
er sjøørret- og lakseførende (smålaks opp til 4 kg) opp til
Dølafossen. Homla Elveeierlag selger fiskekort.
En brosjyre over fiskemulighetene fås ved henvendelse til kommunens
kulturkontor.
Småviltjakt kan drives på Meraker Brugs eiendommer i
Mostadmark og i Malvik statsalmenning. Jakt- og fiskekort selges
av Malvik jeger- og fiskerforening og av Hommelvik Autosenter.

og Bekken gård i vest (parkeringsplass). Fra sistnevnte sted er det
anlagt en 2,5 km lang skogsti opp til Estenstadhytta, som ligger like
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nord for Estenstaddammen.
Jonsvatnet dekker et stort område (60-70 kvadratkilometer) med
variert skogsterreng og noe fjellterreng. Området egner seg for alle

Melhus kommune er Sør-Trøndelags mest folkerike etter
Trondheim med 13.600 innbyggere. Den bærer preg av å være en

Fiskemulighetene er meget gode. Det er 30 forskjellige vann i
området med ørret, røye og gjedde. Opplysninger om fiskekort
osv. fås hos TOFA (se under Bymarka). I Haukåsen statsalmenning
er det anledning til å drive jakt.
Det er godt med bær og sopp i området, og fine forhold for telt- og
kanoturer. Området henger i øst sammen med Malvikmarka, i sørøst med Mostadmarka (Malvik) og i sørvest med Nordmarka i
Klæbu, slik at dette samlet blir et stort, sammenhengende friluftsområde med mange muligheter.
Jonsvatnet er drikkevannskilde for Trondheim og Malvik, og
bading er ikke tillatt.

KLÆBU
Klæbu kommune ligger sør for Trondheim og har 5.100
innbyggere. Det er en kommune med rike muligheter for friluftsliv,
jakt og fiske. Nidelva er ett tilbud, Nordmarka, Brungmarka og
Vassfjellet er andre alternativer. Midt i bygda ligger Lauvåsen friområde med en Folk i form-løype, som om vinteren brukes som
lysløype. Andre lysløyper finnes på Tanem og Brøttem.
Vassfjellet er et sentralt friluftsområde som ligger i grenseland
mellom Klæbu, Melhus og Trondheim (se under egen overskrift).
Nordmarka er et småkuppert, fint og barnevennlig terreng øst for
Klæbu sentrum. Adkomst via Brøttem (bomvei opp til
Gjenvollhytta, parkeringsplass for 200 biler), fra Klæbu sentrum
eller fra parkeringsplass ved Saksvikvolden (Jonsvatnet).
12 kilometer lang rundløype som kan forlenges med tre kilometer
dersom man velger å ta turen også om Langåsen, som med sine 516
meter er såvidt høy at terrenget får et lite "fjell"- eller heipreg.
Området er mest brukt om vinteren, men velegnet også for sommerturer. Den gamle stien fra Dragsten i Selbu til Neset i Klæbu er
nå satt i stand og byr på en interessant fottur.
Gjenvollhytta (Klæbu IL) er åpen for servering lørdag/søndag
fra januar og ut skisesongen.
Brungmarka er et fint turterreng med mange fiskevann. Området
er også et viktig viltterreng. Området er et utmerket tilbud til dem
som ønsker seg et stort, lite berørt og tilrettelagt turterreng.
Skogsdrift drives i de nordligste delene, men lenger sør er store

deler av området ganske uberørt. Turene i området kan gjøres nær
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Skaun kommune er den sørvestligste i trondheimsregionen og
har 6000 innbyggere. I sentrum av kommunen ligger innsjøen
Laugen, som er et av de beste fiskevannene i regionen. For øvrig

unngår man de bratteste delene. Høyeste punkt er Liaåsen i den
sørlige delen (429 m.).
Strindamarka kan angripes fra flere kanter, men lettest er det å
komme til fra Stokkan i nord, Sæterbakken i nordøst, Røstad i øst

hele året. Tilsammen 45 kilometer skiløyper prepareres, derav en
syv kilometer lang lysløype, men for øvrig er det et stort antall stier
og skogsveier uten fast vedlikehold og preparering.

SKAUN

bruk av sykkel.

Jaktkort for statsalmenningen selges av Malvik kommune.

jord- og skogbrukskommune og har store utmarksarealer. Gaula,
som er en av landets beste lakselver, renner som en sølvtråd
gjennom kommunen med sitt omkringliggende elvelandskap.
Kommunens høyeste fjell er Reinsfjellet (941 m) ligger i sørvest på
grensen mot Selbu og Midtre Gauldal kommuner. Nest høyest er
Vassfjellet (710 m) i nordøst (se under Vassfjellet). De østlige delene
av kommunen er i det hele tatt rik på friluftsmuligheter av
forskjellig slag med store skog-, myr- og fjellområder.
Melhus kommune har også mange historiske minner og kulturminner. Den mest kjente historiske skikkelsen er Einar
Tambarskjelve, som preger kommunevåpenet.
Svorksjøen lengst vest i kommunen er et bade- og friluftsområde

Lyng/Svenskrommet friluftsområde ligger vest for Børsa. Ved
Rossvatnet er det turvei og fiskebrygge med rullestolstandard. Det
er natursti og lysløype i området. Parkering.

KULTURMINNER
Klæbu bygdemuseum er bygget opp på Teigen gård, en tidligere
skysstasjon ved Selbusjøen.
Ulriksdal gruver. Lett tilgjengelig gruveområde i Skjøla, på grensen
mellom Klæbu og Trondheim kommuner. Avkjørsel på det høyeste
punktet, like vest for den store parkeringsplassen. Gruvene ligger
spredt oppover åskammene både på øst- og vestsiden når en kommer
inn i området. I gruvetippene kan en finne svovelkis, kobberkis,
magnetkis og sinkblende. Ulriksdal gruver ble drevet fra ca. 1670 til
1918. Kobbermalmen ble til å begynne med smeltet på Hyttfossen,
som altså har navnet sitt etter den gamle smeltehytta.
Hyttfossen er et tidligere industristed hvor virksomheten startet på
1600-tallet (smeltehytte) og varte fram til 1936. Sporene etter det
store sagbruket er ennå godt synlige. I dag damsted for Trondheim
Energiverk.
Våttåsen på grensen mellom Klæbu og Trondheim har et vardeanlegg
som er de mest intakte restene etter et slikt anlegg i regionen.
Tanemsåsen - rester etter en bygdeborg på toppen av åsen.
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Området er tilrettelagt for funksjonshemmede. Gode parkeringsforhold.
Skotterudkjølen-Ilfjellområdet har et svært variert landskap som
egner seg for turer hele året. Vinterstid løype til Holsjøen.

Fjølstadtrøa museum, husmannsplass fra 1851. Ble i 1986 av siste
eier overdratt til Malvik historielag og fungerer i dag som museum
for å synliggjøre husmannskulturen.

ner. Området er rikt på kulturminner og mulighetene
til jakt og fiske er gode.
Opplysninger om jakt- og
fiske-kort fås hos kommunens kulturkontor.
Flåmarka dekker et stort
naturområde opp mot
Brungmarka og terrenget i
Klæbu kommune. Fint turområde hele året. Merkede skiløyper inn til Reinsfjellet fra Moan
(Fremo leir). Parkeringsplass nordvest for innsjøen Håen om sommeren (avkjørsel fra E6 på Lundamo). Vegen er ikke vinterbrøytet.
Skjetnemarka er et lett kupert terreng på nordøstsiden av innsjøen
Ånøya som det særlig er utfart til vinterstid. Parkeringsplass ved
Skjetnemyra, hvor det også er en lysløype på 2,7 km.
Gaula er en av landets beste lakselver, men også de som ikke fisker
kan oppleve mye langs elva. Vi nevner her stikkordsmessig planteog fugleliv, Håggåberga like nord for kommunegrensen mellom
Midtre Gauldal og Melhus, de syv strandterrassene ved
Nordtømme (dannet under landhevingen etter istiden),
Gaulfossen, Horg kirke (fra 1893), Kjelstad (slagsted i 1940), Flå
kirke (fra 1794), Gammelelva (gammel elvesving mellom Ler og
Kvål), Hofstadkjela og Svamparen (rike våtmarker), Melhus kirke
og prestegårdslåna og Gaulosen.

Hølonda landbruksmuseum kan bl.a. by på en gammel mølle og
interessant kultursti.

Nygaardsvolden, tidligere statsminister Johan Nygaardsvolds
fødested, på østsiden av Homla mellom Hommelvik og
Mostadmark. Området er fredet og Malvik kommune har reist en
minnestein.
I Hommelvik har Malvik kommune omgjort Johan Nygaardsvolds
bolig til museum.
Jakobsli museum i Hommelvik viser eksempel på arbeiderbolig
tidlig på 1900-tallet.
Mostadmark jernverk nord for Foldsjøen var i drift fra 1650 til
1880 og hadde gruver bl.a. i Vennafjellet og i Leksdalen.
Produksjonen omfattet støpegods, ovner, stangjern, borjern,
ankere, dregger, ambolter, spiker og bandjern. Jernverket er det
eneste som har vært i drift i Sør-Trøndelag. Mostadmark jernverks
venner driver omvisning og arrangerer turer til gruvene.
Maria-alteret ved gården Volden Øvre i Mostadmark er reist til
minne om den gamle Mariakirken som lå her.
Finn-Pål-stuggu på sørsiden av Jervfjellet er en hule som har fått
navnet sitt etter Finn-Pål som søkte tilflukt her etter at han ble jaget
fra hjembygda i Sverige på begynnelsen av 1700-tallet. Hula kan
fortsatt gi ly til turfolk som vil overnatte her.
Hasetkammen - minnesmerke for radiostasjon som Milorg og det
britiske Secret Intelligens Service under 2. verdenskrig brukte for å
sende meldinger til England. Stasjonen ble peilet i september 1944
og omringet av tyske styrker. En av operatørene, Jan Solberg (23)
ble drept i skuddvekslingen.

NATURVERNEOMRÅDER

leskur, toalett og renovasjon. Øvre del er spesielt tilrettelagt for turgåere, rullestolbrukere, joggere og bruk av sykkel. Nedenfor følger
noen tips for bruk av Nidelva til turer, men den som vil dra
ut på oppdagerferd på egen hånd vil snart oppdage at elva har
enda mer å by på.
Brøttem er et tradisjonsrikt utfartssted. Det er opparbeidet
parkeringsplass med plass til 200 biler ved brua som fører over
elvas utløp. Fint utgangspunkt for turer inn i Brungmarka,
Flåmarka og sørover mot Reinsfjellet.
Trongfossen er et interessant naturfenomen. Gjelet som elva har
gravd seg gjennom er 6-7 meter bredt og 50 meter dypt - Nidelva
er akkurat her Norges dypeste elv. Store skålformete uthulninger i
de steile bergveggene i gjelet er rester av jettegryter.
Nidelva hadde opprinnelig sitt løp vestover mot Kaldvelldalen og
Ler, men en isdemning som dannet seg under avsmeltningen etter
siste istid tvang elva til å ta nytt løp. Den tvang seg da gjennom
berget ved Trongfossen og har siden fulgt dette løpet nordover.
Hyttfossen har sitt navn etter en smeltehytta som lå her på 1600-tallet.
Stedet har senere (frem mot første verdenskrig) også vært brukt til
en omfattende sagbruksdrift. Det er fortsatt rester etter denne virksomheten i området.
Løkaunet, også er kalt "Odden", byr på fine idyller og fiskemuligheter.
Svean Frilutspark er et fint og tilrettelagt friluftsområde med gode

BYMARKA NATURRESERVAT

parkeringsmuligheter og toalett.
Tilrettelagt for funksjonshemmede. Området er velegnet for rasting, fiske og bruk av kano.

“Hotell Norge” var et viktig skjulested for norske motstandsfolk
under krigen.
Gudrunhula ("Hølet oppi Flå") er stedet hvor "Fløttumsgutten"
mente å se at et taterfølge hadde gjemt 6 år gamle Gudrun, som forsvant
fra hjemmet sitt i Oslo i 1907.

Øyvindtjønna i Vassfjellet var i sin tid en naturlig hvileplass for
pilegrimer på vei mot Nidaros. St. Øyvindskilden ble sett på som
undergjørende og har trolig blitt ofret til allerede i hedensk tid.
Et kapell sto på stedet i middelalderen.
Minnesmerker kan man se flere steder i kommunen. På Gimse står
en bautastein over ætta på Gimse og Einar Tambarskjelve.
En statue av arbeiderpartipolitikeren Martin Tranmæl står i Melhus
sentrum, like ved E6. En bautastein over Asbjørn fra Medalhus,
markant bondehøvding på Håkon den godes tid, står utenfor den
gamle prestegården like ved Melhus kirke. I vestibylen i Melhus
rådhus en byste av tidligere statsminister Per Borten.

tilgjengelig. Det er fiskesti for funksjonshemmede langs elvebredden
og toalett.
Øvre Leirfoss byr på et idyllisk friområde på vestsiden ovenfor
fossen. Mellom Øvre og Nedre Leirfoss er det vei langs elva på
vestsiden. På østsiden er en vesentlig del av skogen fredet som

Grøtan kirke og middelalderkirkegård er minnet med en bautastein.
Ny stavkirke er reist på Kolbrandstad hvor Kulbrandstad kirke sto

edelløvskogsreservat (se under naturvernområder). Fine mulig-

i middelalderen.
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heter for fiske både ovenfor og nedenfor fossen mot Nedre Leirfoss.
Nedre Leirfoss har et fint og idyllisk parkområde med fiskebrygge
for rullestolbrukere på østsiden av elva ved Leirfosshølen nedenfor
fossen. Området er svært lett tilgjengelig. Det er opparbeidet turvei
videre nedover langs elva til Tempe. Fra demningen går det en handikapvennlig sti sørover på østsiden av elva.

Høvdingegården på Husaby, Einar Tambarskjelves høvdingesete.
Einar Tambarskjelve var født og oppvokst på slektsgården Gimsan
i Melhus og giftet seg med Håkon ladejarls datter Bergljot som fikk
Husaby i medgift. Gården ble senere klostergods under Reins kloster
og brukt som hospits for pilegrimer på vei til Nidaros.
Forfatterinnen Sigrid Undset oppholdt seg på Husaby i 1920-årene
i forbindelse med arbeidet med bøkene om Kristin Lavransdatter.
Kirkeruinen på Husaby er de synlige restene etter den første kirken
som ble bygget i Skaun, en gårdskirke knyttet til høvdeingegården
Husaby. Skal være bygget av Einar Tambarskjelve mellom slaget på
Stiklestad og Einars død i 1050. Kirken ble arkeologisk utgravet i
1848.
Skaun kirke ble bygget omkring 1180. Steinhuggermerker viser at
arbeidere fra Nidarosdomen også har arbeidet i Skaun.
Lisbetsæter er slik det står i dag bygget som kurhotell i 1880-årene.
Gårdsbruk på stedet fra omkring 1500.

VASSFJELLET
er et sentralt friluftsområde som ligger i Klæbu, Melhus og
Trondheim kommuner. Området er det eneste virkelige høyfjellsterrenget (710 m.) sentralt i regionen, og er velegnet for friluftsliv
hele året. Utsikten fra den flate toppen er fremragende.
Vassfjellet har en variert og fin natur, et variert planteliv og et rikt
fugleliv. Området brukes til ski- og fotturer, soppsanking, bærplukking, turorientering, skiidrett, skogsdrift, sauebeite, småviltog storviltjakt og litt sportsfiske.
Et sentralt utgangspunkt er Skjøla på nordsiden (ved fylkesvei
704 mellom Sandmoen og Klæbu), hvor det er parkeringsplass for
200 biler. Neste mulighet er fra Tanem, hvor man fra Tanemsflata
hele året kan følge en skogsvei oppover og sørover. Nærmeste
parkering for dette alternativet i helgene er ved Vassfjelltorget.
Vassfjellet skiheiser er en tredje mulighet. Sommers dag er det
herfra greit å ta seg oppover mot toppen langs heistraseen, og vinters
dag kan også folk med turski ta heisen opp. Ved skianlegget er det
parkeringsplass for 500 biler og servering om vinteren. Enda et

TRONDHEIM

angrepspunkt er fra parkeringsplass på Langmyra (Melhus kommune)
ved fylkesvei 712 mellom Klæbu og Ler. Andre muligheter er fra

Byneset kirke er en av landets eldste steinkirker. Kan være viet før
1180. Steinhuggermerker viser at arbeidere fra Nidarosdomen har

Frødalen litt lenger vest langs samme vei, hvor det også er parkering
og for øvrig en kort lysløype. På vestsiden er det gunstig å starte fra
parkeringsplass ved Rønningsbakken (avkjøring fra E6 i Melhus
sentrum) eller fra parkeringsplassen ved bommen på Vassfjellveien

arbeidet på kirken.
Lade kirke er en langkirke i stein med puss. Oppført omkring 1190.

på Kvål.
Om vinteren kjøres det opp skiløype langs østsiden og sørsiden

Lavollen i Bymarka representerer et særlig verdifullt kulturlandskap. Området er registrert som det ene av i alt 19 områder som er

av fjellet mellom Skjøla og Rønningsbakken. Løypa føres ned til
Vassfjellet skiheiser og til Langmyra, hvor det er en 11 km lang
rundløype. Dette gir mulighet for lange skiturer langs preparerte
spor, men ellers er det utallige muligheter i Vassfjell-traktene for

klassifisert som "særlig verdifullt kulturlandskap" i Sør-Trøndelag.
Trøndelag folkemuseum på Sverresborg har en lang rekke gamle
bygninger fra Trondheim og Trøndelag samt interessante utstillinger.
Rotvoll er et særlig verdifullt og verneverdig natur- og kulturlandskap.
Området er det eneste herregårdslandskap som finnes nord for
Dovre.

Langs Trondheimsfjorden er det en rekke fine badeplasser.
Mange av dem er tilrettelagte og en oversikt over disse følger

og menneskelig aktivitet. Området har stor topografisk variasjon,
og både flora og fauna er variert og rik og representativ for denne

nedenfor. Badeplasser ved ferskvann er omtalt i forbindelse med
friluftsområdene i hver kommune.

naturtypen i landsdelen.

Grønlandsskjæret er en badeplass med svaberg som ligger på
sørsiden av Orkdalsfjorden i Skaun kommune. Parkeringsforholdene
er dårlige.

GAULOSEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
ligger ved Gaulas utløp i Trondheim og Melhus kommuner og dekker
et areal på ca. 205 dekar på land og 2245 dekar vannareal. Formålet

Tråsåvika er tilrettelagt som campingplass. Badeplass med svaberg.
Gode parkeringsforhold.
Øysand har en skikkelig fin sandstrand. Langgrunt og barnevennlig.

med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde og en tilnærmet
urørt større elvemunning samt å beholde viktige landskapselementer.
Blant de store midtnorske elvene er Gaulas utløp er det eneste

Stedet har campingplass, kiosk, toaletter og gode parkeringsforhold.
Flakk har campingplass og badestrand.
Brænnebukta i Trolla er kjent for godt og rent vann. Landskapet

som ennå er intakt. Området er derfor i høyeste grad naturgeografisk
og geologisk interessant. Det er dessuten knyttet sterke botaniske
og ornitologiske verne-interesser til området. De viktigste av disse
er ivaretatt i Gaulosen og Leinøra naturreservater.

er fint, men stedet er vanskelig tilgjengelig og anbefales ikke for
funksjonshemmede. Adkomst kan skje med buss fra byen eller
privatbil, som kan parkeres i et steinbrudd.
Munkholmen er en populær badeplass. Ypperlig egnet for barn
og barnefamilier. Båtforbindelse fra Ravnkloa fra ca. 17. mai til
slutten av august.
Korsvika, Djupvika, Ringvebukta, Smedstuen og Devlebukta
ligger alle på Ladehalvøya
med fine naturomgivelser.
Strendene har fine friområder.
Deler av Djupvika er naturiststrand. Ved Korsvika parkeringsplass for 50 biler,
Djupvika
120
biler,
Ringvebukta
50
biler,
Smedstuen /Fagerheim 30
biler og Devlebukta 30 biler.
For øvrig er det bussforbindelse fra byen.
Hansbakkfjæra på Ranheim er godt tilrettelagt som badeplass
også for funksjonshemmede. Parkeringsplass for 50 biler rett ved
stranda. Bussforbindelse fra byen.
Væresbukta og Væresholmen er antagelig Trondheims beste
badeplasser ved fjorden. Plassene ligger i naturskjønne omgivelser,
og er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede med gelender ut i
vannet. Grei adkomst med bil og parkeringsplass for 60 biler.
Bussforbindelse fra byen.
Vikhammerløkka i Malvik er en fint opparbeidet badeplass med
gode parkeringsforhold.
Hommelvikfjæra har en fin sandstrekning i Hommelvik sentrum.
Parkeringsplass og toalett. Buss- og lokaltogforbindelse fra
Trondheim.
Flatholman i Muruvik er et stort bade- og friområde med et vakkert
landskap. Gode parkeringsforhold. Toalett. Bussforbindelse fra
Trondheim med holdeplass ved fylkesveien (gamle E6).

GAULOSEN NATURRESERVAT
ligger i Melhus kommune og dekker både fastland og Storøra, som
er en sand- og grusbanke midt ute i
elveløpet. Formålet med det 605 dekar
store reservatet er å verne om fuglenes
hekkeplasser på Storøra (blant annet en
større koloni av hettemåse), fuglelivet
på omkringliggende gruntvannsarealer
i elveutløpet, og strandvegetasjonen
både på land og på Storøra.

APOTEKET NATURRESERVAT

Tanem bru er tilrettelagt med parkeringsplass og toalett. Velegnet
for rasting, fiske og bruk av kano. Tursti sørover langs elva til
Gjellifitja.
Tillerbrua byr også på fine fiskemuligheter. Området er svært lett

dem som ønsker å ferdes på egen hånd, utenfor allfarvei og
preparerte spor.
I tillegg til Vassfjellet skiheiser er det servering i helgene på
Vassfjellhytta (Melhus ILs trimavdeling). Sportsandakt holdes
hver søndag i skoleåret i Vassfjellkapellet, som ligger omlag en
kilometer opp fra Skjøla. Etter andakten serveres kaffe og vafler.

ligger ved Mule på Byneset i Trondheim kommune og dekker ca. 75
dekar. Formålet med fredningen er å sikre en uvanlig fin og rik
edelløvskog med alm, hassel og osp, en rekke mer eller mindre
sjeldne, varmekjære planter og et rikt fugleliv. Reservatets navn
stammer fra 1700-tallet da det ble dyrket urter i området for byens
apotek.

SUNDSBERGA - LAUGLOLIA NATURRESERVAT
ligger på Leinstrand i Trondheim kommune, rett nord for
Gaulosen, og ligger i en av de største almeliene i Trøndelag.
Reservatet dekker et areal på 105 dekar. Formålet med vernet er å
sikre et mangfoldig plante-, dyre- og fugleliv. Foruten alm finnes en
rekke andre treslag og plantelivet består av en rekke særegne og
varmekjære arter. Blant fuglene er spettmeisa en karakterart, men
også hagesanger, munk og gulsanger er vanlige.

LEIRA NATURRESERVAT
ligger på østsiden av Nidelva mellom Nedre og Øvre Leirfoss i
Trondheim kommune. Reservatet, som er på 90 dekar, er vernet for
å sikre en typisk trøndersk gråor-almeskog. Almeskogen er i stor
grad storvokst og grov. For øvrig har reservatet et rikt planteliv, og
et mangfoldig mose- og lavsamfunn som skyldes det fuktige klimaet
langs elva. Fuglelivet er også tallrikt og variert.

RØRMYRA NATURRESERVAT
ligger i Leinstrandmarka i Trondheim kommune og dekker et areal
på 192 dekar, delt i to av fylkesvei 811 som går fra Granåsen til vegkryss ved Hestsjøen. Formålet ved vernet er å sikre en eksentrisk
høgmyr og partier med svært rike myrarealer og en artsrik flora.

BJØRNMYRA NATURRESERVAT
ligger i den sørligste delen av Trondheim kommune og omfatter et
areal på 117 dekar. Formålet med vernet er å sikre en klart utformet
høgmyr i lavlandet i Sør-Trøndelag. Myra er relativt uberørt og har
stor verneverdi. Bjørnmyra er i hovedsak en nedbørsmyr, noe som
betyr at plantene kun får næring gjennom nedbør. Få plantearter er
tilpasset slike forhold og vegetasjon og planteliv er følgelig fattig.

LANGÅSKJØLEN NATURRESERVAT
ligger i Nordmarka i Klæbu kommune og dekker et areal på 2016
dekar. Området er vernet for å bevare et større og variert oseanisk
preget myrområde i skogregionen i Sør-Trøndelag.
Reservatet består av en mosaikk av fattig barskog og myrer av forskjellig rikhetsgrad. Rike myrpartier finnes særlig inn mot skogåsene
i øst og nordvest. Området er spesielt på grunn av sitt sterke innslag
av oseaniske plantearter. Langåskjølen er også et viktig tilholdssted
for våtmarksfugler, skogshøns og en lang rekke spurvefuglarter
samt for frosk og salamander.

GAMMELELVA NATURRESERVAT
i Melhus kommune dekker et areal på 255 dekar og består av et
gammelt elveløp. Reservatet ligger på Gaulas østside mellom
Melhus og Ler. E6 går tvers gjennom området og krysser reservatet
to steder. Området har en av de største bestandene av flommarkskog
(gråor og hegg) langs Gaula. Plantelivet og fuglefaunaen er artsrik
og variert.

HOPPARDALSMYRA NATURRESERVAT
ligger i Tømmesdalen vest for Hovin i Melhus kommune og dekker
et areal på 375 dekar. Området er vernet for å bevare en variert og

NIDELVA
Nidelva renner gjennom Klæbu og Trondheim kommuner.
Elveløpet fra Selbusjøens vestende til utløpet i Trondheimsfjorden
er vel 30 kilometer langt. Elva er regulert, men under vårflommen
er det fortsatt liv i de mange fossene. Langs elva er det mye idyllisk
og fin natur og mange gode muligheter for friluftsliv og fiske. Elva
er en av landets mestproduserende ørretelver. Fiskekort selges av
Klæbu grunneierlag for den øvre delen av elva og kan kjøpes hos
Bunnpris og Hydro Texaco i Klæbu og i sportsforretninger i
Trondheim. Fiskekort for de nedre deler selges av TOFA (se under

BADEPLASSER VED FJORDEN

er et barskogområde på 11.687 dekar som ligger i Bymarka i
Trondheim kommune. Store deler av reservatet er lite berørt av hogst

LEINØRA NATURRESERVAT
i Trondheim kommune består av en sandbanke som Gaula har lagt
opp. Deler av Leinøra er sumpmark. Formålet med vernet, som
omfatter ca. 55 dekar, er å ta vare på tindvedskogen og det spesielle
fuglelivet. Leinøras tindvedtrær er blant de høyeste i verden, opptil
11 meter er målt.

Jarlshola er hola, eller helleren, hvor Håkon jarl søkte tilflukt sammen
med trellen sin, Kark.

KLÆBU

med campingplass. Området har fine sletter og en langstrakt badestrand. Gode fiskemuligheter både sommer og vinter. Båtutleie.

Seterdalen har parkering for 300 biler like ved grensen mellom
Melhus og Meldal kommu-

Hølonda skimuseum har en imponerende samling av ski, staver
og bindinger fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Museet har
også en rik samling av ski som har tilhørt kjente skinavn: Oddvar
Brå, Toralf Engan, Magnar Estenstad og Svein Lilleberg.

Området mellom Trongfossen og Fjæremsfossen (ca. 10 km) er tilrettelagt som friluftsområde med merkede veier/stier, parkeringsplasser,

typisk skogsmyr med flere forskjellige myrtyper. I reservatet finnes
både rik og fattig flora med arter som myggblom, gulstarr, engmarihånd,
engstarr og grønnstarr. Myra har rik produksjon av multer i gode år.

MORMYRA NATURRESERVAT
i Skaun kommune dekker et areal på 165 dekar og ligger langs elva
Mora, som renner ut i innsjøen Laugen. Området er vernet for å
bevare en av de best utformede igjenværende høgmyrene i
Sør-Trøndelag. Myrene er bevokst med furuskog og har fine kantskoger
mot Mora. Blant plantene i området kan nevnes pors, kvitmyrak,
breimyrull og fjellfrøstjerne.

Trondheim, Bymarka).
Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra naturreservatene.

PILEGRIMSLEDEN
Fra sør kommer Pilegrimsleden inn i Trondheimsregionen fra
Orkdal kommune like sør for Midtskogvatnet i Skaun. Derfra går
leden langs foten av Aunberga mot Venn kirke, som ble bygget på
1200-tallet, og til kirkeruinen på Husaby (arkeologisk utgravet i
1848) med flott utsikt utover bygda og Laugen. Så over skogen mot
Buvika og over Brekka ned til Øysand i Melhus kommune. Her
deler leden seg. Den opprinnelige leden går ned mot sjøen, langs
naturreservatet og frem til det gamle fergestedet Sundet ved
Gaulas utløp. Den andre går sørover og over Udduvoll bru, slik at
man skal kunne krysse elva uten båtskyss, og så nedover langs
nordsiden av elva tilbake til fergestedet, som var i bruk til 1856 da
Udduvoll bru ble bygget. Vi er nå i Trondheim kommune og fra
Sundet går leden opp mot Kastberga, hvor veiene fra Orkdalen og
Gauldalen tidligere møttes. Via Smistad går leden opp mot
Leirsjøen, Frøset, Vådan og Lian. Derfra går den nedover mot
Kyvatnet og forbi Sverresborg ned til Ila og frem til Nidarosdomen.
Fra nord kommer Pilegrimsleden inn i Norge fra Sverige ved Sul
øverst i Verdalen og går via Stiklestad sørover gjennom Levanger
og Stjørdal. Inn i Trondheimsregionen kommer leden gjennom skogen ned til Høyby øst for Hommelvik og fortsetter sørover forbi
Storfossen i Homla frem mot Bakken, hvor veien over til Jonsvatnet
i dag tar av fra fylkesveien mellom Hommelvik og Selbustrand.
Sørfra kommer her et gammelt veifar fra øst, fra Jämtland, Tydal og
Selbu, inn på leden, som nordvestover fra Bakken følger den gamle
Kjerkstien som folk fra Mostadmarka i gammel tid brukte når de
skulle til kirken i Malvik. Leden går til Saksvikkorsen og derfra inn
i Trondheim kommune forbi Være-gårdene til Ranheim,
Charlottenlund, Ringve, Lade kirke, Lademoen kirke, Kristiansten
og ned til Nidarosdomen.
Fra sørøst kommer leden inn i Trondheimsregionen ved Samsjøen
og Håen. Den går over St. Olavsknippen, gjennom Flåmarka, over
Vassfjellet og passerer Øyvindstjønna hvor man får det første syn
av Nidaros. Herfra går leden langs Vassfjellet til Rødde, langs
Tilleråsen til Tiller kirke og ned til Øvre og Nedre Leirfoss, videre
langs Nidelvstien til Tempe for så å følge gang- og sykkelveien til
Nidarosdomen.
(Mer detaljerte beskrivelser av leden finnes i flere brosjyrer og hefter,
som kan skaffes ved henvendelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Divisjon næring, samferdsel og kultur og til kommunene.)
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